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Kas padaryta, kas dalytina?
Pradžia - tai planų, vilčių, entuziazmo laikotarpis. 

Pabaiga - rezultatas. Ir kiekvieną žmogų ji dažnai dau
giau paveikia negu pradžia. Mat kas jau baigta - baigta.

POVEIKIŲ stiprumas ir pergyvenimai, žinoma, 
priklauso nuo_/6, kas buvo baigta. Ligos pabaiga 
sukelia džiaugsmą, darbo pabaiga dažnu atveju at
siliepia pasitenkinimu, atostogų pabaiga kai kada at

skleidžia žmogaus būdo savybes. Metų pabaiga paprastai 
verčia susimąstyti, apgalvoti, susumuoti, kas buvo per ne
seniai praėjusį laiką padaryta, kas buvo užsimota padaryti 
ir kodėl nepadaryta? Užplūsta klausimų eilės, susigrūda 
minčių ir jausmų skeveldros, kartais tokios mažytės, bet 
aštrios ir nemalonios. Naujųjų metų naktį savaime jos ne
dingsta, nors metai prasideda kiti. Naujasis kalendorius 
čia nieko padaryti negali. Reikia tik pačiam labai gerai 
apsižiūrėti, kiek ir ko nešame į tuos naujus, viltingus ir 
laimingus metus. Nėra abejonės, kad kai ką jau reikėtų 
palikti šiapus slenksčio, kad einant tolyn būtų lengviau, 
kad padarytos klaidos nebesikartotų, kad mėgintume pa
žengti bent vienu laipteliu aukštyn pagerėjimo link. Per
žiūra ir pasiryžimai liečia pavienius asmenis, liečia šei
mas, organizacijas, parapijas, bendruomenes. O ir pla
čiausiai žvelgiant nieko kito nėra - klausimai tie patys: 
kas padaryta, kas darytina? Atskiri asmenys atliktų darbų 
apžvalgas, sėkmes ir nesėkmes peržiūri mąstymuose, ap
taria šeimose, draugų rateliuose. Platesni grupiniai reika
lai padiskutuojami posėdžiuose, skelbiami spaudoje ir vi
suomenę pasiekia gana įvairiais būdais. Žodžiu, metams 
baigiantis ataskaitinis sujudimas, gal tik su mažom išim
tim, visų ir visaip vykdomas. Tai tvarkingo gyvenimo at
spindys, rodantis pasiektą vienokį ar kitokį kultūros bei 
civilizacijos laipsnį, kai kada parodomą plačiai skelbiamų 
statistikų suvestinėse.

KAS reikšmingesnio ar naujesnio buvo atsitikę, kas 
padaryta per šiuos metus tame mūsų lietuviš
kame gyvenime? Metai buvo pradėti varant toliau 
įprastą šakotos veiklos vagą, padailintą naujametiniais 

linkėjimais ir viltimis. Tuoj pat rengtasi Lietuvos savi
valdybių rinkimams. Apie juos kalbėta, rašyta, nemažai 
diskutuota, tikėtasi ir sulaukta, ko dauguma išeivių ir 
laukė. Artėjo ir pagaliau įvyko (liepos 1-7 d.d.) IX-tasis 
PLB seimas Vilniuje, pirmas toks, sukėlęs įvairių nuo
monių, palikęs naujai PLB valdybai nemažai spręstinų 
klausimų. Vidurvasarį (liepos 17 - rugpjūčio 3 d.d.) JAV- 
bėse pasidžiaugė jaunimas, suvažiavęs į IX-tąjį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, praslinkusį tartum kitų įvykių 
šešėlyje be stipresnio garso ir ryškesnių pėdsakų. Iš vie
tovės į vietovę per didesnius lietuvių telkinius nuvilnijo 
pirmos lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimai, 
tartum atplaiša to paties minėjimo, įvykusio plačia apim
timi visoje Lietuvoje. Katalikų pasaulis minėjo Šv. Tėvo 
paskelbtus Jėzaus metus. Atitinkami renginiai ar specia
lus būdas tam minėjimui pabrėžti priklausė ir čia nuo 
veiklesnių judintojų. Negalima pamiršti nė sėkmingai 
praėjusių jaunimui skirtų vasaros stovyklų, kurios vis dar 
sutraukia nemažus būrius atostogaujančių vaikų, dau
giausia jau trečiosios kartos. Bevartant laikraščių rinki
nius į akis krinta įvairūs kiti minėjimai, pavienių asmenų, 
organizacijų, fondų bei kitų veiklos veiksnių sukaktys, žy
mesnių asmenų nekrologai, muzikų bei dainininkų iš Lie
tuvos koncertai, Lietuvos pastangos jungtis į Europos są
jungą, bendrieji tautos rūpesčiai slopinant nusikalstamu
mus ir keliant dorovę. Taigi atliktų darbų ir įvykių suves
tinė ne tokia jau maža. Tikėtina - kas nespėta padaryti ar 
neįveikta, bus daroma toliau; kas ne taip daryta, bus pa
taisoma. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Lankėsi Kinijos prezidentas
Kinijos prezidentas Jiang 

Zemin po Vankuverio APEC 
konferencijos pasiliko Kanado
je oficialiam 4 dienų vizitui. Jis 
lankėsi Kalgaryje, Otavoje ir 
Toronte.

Nuo 1993 m. Kiniją valdęs 
prezidentas nekreipė dėmesio į 
demonstracijas ir protestus 
prieš jo valstybės vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus bei 
priespaudas Tibete, teigdamas, 
kad Kinijos konstitucija duoda 
laisvę rinktis, kalbėtis, net pro
testuoti. Tačiau Tiananmen įvy
kiai (kur buvo išžudyti tūks
tančiai studentų) turėjo būti su
stabdyti, nes buvo ardoma vals
tybės tvarka. Kanados minis- 
teris pirmininkas Jean Chretien 
pareiškė, kad Kanada priimtų 
savo globon 13 Kinijos disiden
tų, jei tik juos Kinija paleistų iš 
kalėjimo. Jam vėliau buvo atsa
kyta, kad Kanada neturi teisės 
tokio prašymo siūlyti. Kinijos 
prezidentas sutinka su bendrais 
demokratijos principais, bet ti
ki, kad kiekviena valstybė turi 
teisę juos pritaikyti pagal savo 
ekonominį bei kultūrinį pažan
gumą.

Savo pranešimuose Jiang 
Zemin pabrėžė Kinijos ekono

minę pažangą bendro vidinio 
produkto augimu 12.1% per 
metus nuo 1992-1996 m. Jis 
pažadėjo, kad bus teisiškai ap
saugotos užsienio kapitalo įmo
nės, sparčiau atidaromi energe
tikos, ryšių ir infrastruktūros 
sektoriai, taip pat bankų, drau
dimo ir kitos sritys. Ekonominė 
būklė yra pastovi, pagrindinė 
problema yra maitinimas 1.2 
bin. kiniečių, kurie sudaro 22% 
pasaulio gyventojų krašte, ku
riame yra tik 7% dirbamos že
mės. Nors paskutiniu laiku der
lius buvo geras, nėra pakanka
mai vietos grūdų sandėliavimui. 
Jo apsilankymo proga buvo pa
sirašyta 12 (iš viso $2.3 bin. ver
tės) verslo sutarčių bei dar 5 
bendradarbiavimo dokumentai.

Streikuojantiems pašto dar
buotojams įsakyta grįžti į darbą 
ir nustatyta jų algos pakėlimo 
tvarka be tolesnių derybų, pagal 
įstatymą, kurį Kanados parla
mentas skubos tvarka priėmė 
gruodžio 3 d. Įstatymas numato 
$50,000 baudas unijų vadams, 
kurstantiems narius nedirbti ir 
$1,000 baudas negrįžtantiems į 
darbą.

Pašto tarnautojai gaus 
(Nukelta Į 6-tą psl.)

Lietuvos ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas KLB tarybos suvažiavimo proga 1997 m. lapkričio 29 d. įteikė 
Vanagų šeimai žymenį už žydų gelbėjimą 1943-1944 m. Iš kairės: kun. K. KAKNEVIČIUS, dr. A. EIDINTAS, 
ALGIS VANAGAS, VIKTORAS KAKNEVIČIUS, STEFANIJA VANAGAITĖ-PETRAITIENĖ, RIMAS 
KAKNEVIČIUS, Lietuvos garbės generalinis konsulas HARIS LAPAS Nuotr. R. S. Jonaitienės

Dabartiniai mūsų rūpesčiai
Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas, išsiskyręs iš kitų 

savo turiniu ir žvilgsniu į ateitį
RAMUNĖ SAKALAITĖ- 

JONAITIENE
Pažymėjimai, padėkos

Kanados lietuvių bendruor *V* 
menės XVI-sios krašto tarytom 
trečioji sesija įvyko lapkrič®r29 
d. Anapilyje, Mississaugoję. Su
važiavimą atidarė valdybos pir
mininkas .Algirdas Vaičiūnas, 
invokacijai pakviesdamas Ana
pilio kleboną prel. Joną Staške
vičių. Į suvažiavimo prezidiumą 
buvo pakviesti pirmininkauti P. 
Adamonis (iš Montrealio apy
linkės) ir N. Astravienė (Kalga- 
rio). Sekretoriavo Marytė Vasi
liauskienė ir Rūta Žilinskienė iš 
Toronto. Toliau pirmininkas 
pristatė atsilankiusius svečius - 
PLB pirmininką V. Kamantą su 
ponia, Lietuvos ambasadorių 
Kanadai dr. A. Eidintą, garbės 
generalinį konsulą H. Lapą.

PLB pirmininkas trumpai 
pasveikino susirinkusius, pasi
džiaugdamas Kanados lietuvių 
dalyvavimu 1997 m. vasarą įvy
kusiame IX-jame seime išrink
toje PLB valdyboje, kurioje yra 
trys nariai iš Kanados (R. Ku- 
rienė, kun. E. Putrimas ir Aud
rius Šileika). Taip pat PLB Gar
bės teisman buvo išrinktas Eug. 
Čuplinskas, PLB Kontrolės ko- 
misijon - P. Adamonis ir J. Ku- 
raitė-Lasienė. Pirmininkas pri
statė tarybos nariams informa
ciją apie valdybos darbo pradžią 
ir talkininkus.

Ambasadorius dr. Eidintas 
pasveikino suvažiavimo dalyvius 
ir įteikė specialius pažymėjimus 
ir medalius Vanagų šeimos na
riams, kurie 1943-1944 m. šel
pė ir globojo žydus, besislaps
tančius nuo nacių okupantų. A. 
a. Adolfo Vanago vardu medalį 
priėmė jo sūnus Algis Vanagas. 
A. a. Janinos Vanagaitės-Kak- 
nevičienės medalis buvo įteiktas 
jos našliui kun. Kazimierui Kak
nevičiui, dalyvaujant ir jų sū
nums Viktorui bei Rimui. Taip 
pat pati dalyvavo ir pažymėjimą 
priėmė Stefanija Vanagaitė- 
Petraitienė.

Užbaigdamas atidarymo iš
kilmes, A. Vaičiūnas įteikė pa
dėkos pažymėjimą KLB muzie- 
jaus-archyvo iždininkui Vytau
tui Taseckui, nuo pat muziejaus 
įsteigimo rūpestingai vedančiam 
šios įstaigos knygas. Pirminin
kas taip pat padėkojo 1997 m. 
pradžioje KLB valdybos iždo 
tvarkymą perėmusiam kun. Vyt. 
Volertui ir pristatė kitus valdy
bos narius bei naujausią narį 
Antaną Rašymą. Londono apy
linkės pirmininkui Pauliui Ku
rui pasiūlius, tarybos nariai ir 
svečiai minutės tyla pagerbė uo

laus veikėjo a.a. Edvardo Dani- 
liūno šviesų atminimą.

Kiti reikalai
Praėjusių metų sesijos pro

tokolas bei 1996-1997 m. apy
skaita buvo priimti, taipgi buvo 
patvirtintas sekantiems metams 
pagal valdžios reikalavimus 
samdomas reUzorius R. Chap
lin. Tarybos nariams iš anksto 
raštu buvo pateikti atskiri val
dybos komisijų ir institucijų bei 
apylinkių pranešimai. Jie buvo 
priimti nesukėlę papildomų 
klausimų. Iš valdybos sudėties 
ir pranešimų aišku, kad valdyba 
aktyviai rūpinasi įvairiomis 
bendruomeninio gyvenimo sriti
mis. Nebuvo kultūros komisijos 
ir socialinių reikalų komisijos 
pranešimų, nepaaiškinta jų 
veikla. KLB ižde yra arti $27, 
000. Įvairiems tikslams iš orga
nizacijų ir Vasario 16-osios pro
ga suaukota iš viso $179,654. 
Narių mokesčio surinkta $5, 
349. Išlaidų per praėjusius me
tus buvo iš viso $198,171.

Apylinkių pranešimai suda
ro panašų vaizdą, kaip ir per 
praėjusius keleris metus - lietu
viai įvairiose vietovėse dar vis 
stengiasi rasti būdų pabendrau
ti, nėra praradę noro susiburti, 
išlaikyti savo tradicijas, teikti 
pagalbą Lietuvai, nors ir mažėja 
dalyvaujančių renginiuose skai
čiai ir pasiaukojančių organiza
ciniam darbui.

Simpoziumas
Pagrindinė sesijos progra

mos dalis šiemet buvo simpo
ziumas tema “Ką man reiškia 
būti Kanados lietuviu”. Įžangos 

Lietuvos ambasadorius dr. ALFONSAS EIDINTAS kalba KLB XVI- 
sios tarybos III-oje sesijoje, įvykusioje 1997 m. lapkričio 29 d. Anapilio 
sodybos patalpose Nuotr. R. S. Jonaitienės

žodį tarė A. Vaičiūnas, pareikš
damas, jog laukiant 2000-ųjų 
metų, reikia suaktualinti KLB 
veiklą, besikeičiančią po Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo. Kyla daugelis svarbių klau
simų. Kaip įjungti jaunąją kartą 
į bendruomeninę veiklą? Kas 
turi pirmauti - švietimas, kultū
ra, sportas, jaunimo organizaci
jos? Taip pat labai svarbu ap
svarstyti, kaip išsilaisvinti iš lie
tuviško geto ir prisijungti prie 
plačiosios Kanados bendruome
nės, neprarandant savo lietuviš
ko tapatumo. Šiems klausi
mams gvildenti buvo pakviesti 
lietuviškai kalbančio jaunimo, 
jaunų šeimų, silpnai kalbančių 
lietuviškai, tolimųjų apylinkių, 
imigravusių iš Suvalkų krašto ir 
iš Lietuvos atstovai. Moderato
rius Rimas Kuliavas pristatė 
klausimus, kurie atstovams bu
vo pateikti iš anksto ruošiant 
rėmus savo nuomonių pareiš
kimui.

Lietuviškai kalbančio jauni
mo atstovas Andrius Gedris iš 
Hamiltono pasisakė, kad depo- 
litizuoti lietuvišką bendruome
ninę veiklą būtų kultūros 
skriaudimas. Jo nuomone labai 
svarbu stengtis, kad mūsų bal
sas būtų išgirstas politinėje 
plotmėje, reikia nusistačius 
konkrečius tikslus bendrauti su 
politikais. Nenaudingas dirbti
nas neutralumas Lietuvos at
žvilgiu - reikia aiškiai pasisaky
ti, pvz. už tinkamiausią kandi
datą rinkimuose, nes esame 
Lietuvos balsas Kanadoje.

Lina Mockutė savo pasisa- 
(Nukclta į 2-rą psl.)

Europos konferencija Vilniuje
ELTA skelbia, kad gruo

džio 2 d. Lietuvos seime prasi
dėjo Europos tarybos parla
mentinės asamblėjos (ETPA) 
globojama konferencija “Pra
rastoji Europa”. Joje buvo 
svarstomos tolerancijos ir įvai
rių kultūrų bendradarbiavimo 
Europoje problemos.

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kalbėdamas konfe
rencijoje išreiškė viltį, kad, kaip 
siūlė ET parlamentas, Lietuvoje 
bus įsteigtas centras, kurio tiks
las būtų nagrinėti “Europos 
išblaškytų tautų kultūras”.

PB direktorius Vilniuje
Pasaulio Banko (PB) vyk

domasis direktorius Ikka Niemi 
lankėsi Vilniuje lapkričio pabai
goje. Jis susitiko su Lietuvos fi
nansų ministeriu Algirdu Šemė- 
ta, kuris yra Lietuvos valdytojas 
Pasaulio banko direktorių val
dyboje. Pastarajam pranešė, 
kad PB pradėjo glaudžiau ben
dradarbiauti su Europos sąjun
ga. Šių institucijų atstovų susiti
kime buvo svarstytas parengi
mas bendros programos, kuri 
padėtų valstybėms, norinčioms 
stoti į Europos sąjungą, spręsti 
finansines ir ekonomines pro
blemas. ELTA praneša, jog taip 
pat buvo svarstytas PB ketini
mas “apibendrinti teigiamą re
formų patyrimą sparčiau į rin
kos ekonomiką pereinančiose 
pokomunistinėse šalyse, tarp jų 
ir Lietuvoje, ir jį paskleisti tuose 
kraštuose, kur ekonomika per
tvarkoma lėčiau”.

Baltijos sostinių merai 
Kanadoje

Gruodžio pirmąją savaitę 
Toronte, Ontario provincijos 
sostinėje, lankėsi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos sostinių merai su 
savivaldybių ir verslo delegaci
jomis. Gruodžio 4 d. buvo pasi
rašyta Toronto su Talino, Ry
gos ir Vilniaus savivaldybėmis 
bendradarbiavimo sutartys, su
darytos pagal “Canadian Urban 
Institute” tvarkomą 5 m. techni
nės pagalbos programą, kurią fi
nansuoja CIDA (Canadian In
ternational Development Agency).

Ieškodami užsienio investi
cijų, Lietuvos verslininkai susi
tiko su įvairiomis firmomis bei 
agentūromis, kurioms būtų gali
mybių įsikurti Vilniuje, pvz. 
Tridel, Delta viešbučių, Play- 
dium ir IMAX bendrovės.

Priimtas biudžeto įstatymas

“Lietuvos rytas” praneša, 
kad gruodžio 1 d. seimas pri
ėmė 1998 m. valstybės biudžeto 
ir savivaldybių biudžetų finan
sinių rodiklių įstatymą. Numa
tyta, kad 1998 m. biudžeto pa
jamos bus 6.885 bin. litų, iš
laidos - 7.580 bin. litų. Deficitas 
sieks 695 mln. litų, sudarydamas 
1.6% bendrojo vidaus produkto.

Pirmasis biudžeto projektas 

Šiame numeryje
Kas padaryta, kas darytina?

Naujasis kalendorius nieko nepakeis, jei stovėsime vietoje
Dabartiniai mūsų rūpesčiai

Atidžiai svarstyta, ką reiškia būti Kanados lietuviu 
Kristaus ir Piloto tiesa

Suspindėjusi nauja šviesa iškėlė žmogų į tobulesnę plotmę 
Lietuvos-Rusijos sutarties atgarsiai

Santykiuose su kaimynais reikėtų ieškoti praktiškų kelių 
Landsbergio “Apsisprendimo metai” 
Kova dėl kultūros visada siejosi su politika

Lietuva iš arti III
Visi stengiasi tik “piniguočius” aptarnauti, juos pritraukti 

“Aukuras” keliauja per Lietuvą
Ačiū, kad į mūsų širdis atsiliepėte širdimi

buvo pateiktas seimo svarsty
mui spalio 17 d. ir jo skaičiai 
nebuvo pakeisti. Seimo statutas 
numato, kad siūlant didinti biu
džeto išlaidas, reikia numatyti ir 
lėšų šaltinius. O bet kurį par
lamentaro pasiūlymą, kuriam 
nepritaria vyriausybė, turi pa
remti ne mažiau kaip pusė 
seimo narių. Todėl dauguma 
siūlymų buvo atmesti.

Praėjusių metų biudžeto 
pajamos buvo 6.019 bin. litų, iš
laidos - 6.717 bin. litų. Atei
nančių metų biudžetas padidės 
15%. Kaip rašo ELTA, finansų 
ministerio Algirdo Šemėtos tei
gimu, kitų metų biudžetas yra 
“socialiai orientuotas, nes didė
ja išlaidos švietimui, sveikatos 
apsaugai, kultūrai, socialinei 
apsaugai, sportui”.

Baudžiama už mokesčių 
slėpimą

Kaip praneša ELTA, gruo
džio 2 d. Lietuvos seimas pa
keitė Administracinių teisės pa
žeidimų kodeksą ir sugriežtino 
administracinę atsakomybę už 
mokesčių įstatymų pažeidimus. 
Įstatyme numatytos baudos nuo 
3,000 iki 20,000 litų už aplaidų 
buhalterinės apskaitos tvarky
mą, baudų nemokėjimą, nuslė
pimą mokesčių. Taip pat bau
džiama už alkoholio produktų 
gamybos ir prekybos leidimų 
tvarkos pažeidimų bei už nau
dojimą “dubliuojančių, neregis
truotų, pakeistos konstrukcijos 
ar programos kasos aparatų”.

Pro kitas duris
Staigus, beveik nelauktas, 

’B. Jelcino pasirodymas Stokhol
me pačioje gruodžio pradžioje 
sukėlė nemažai įvairių komentarų 
politiniuose vakariečių sluoks
niuose. Teigiama, kad vizitu 
Švedijoje B. Jelcinas bandė pro 
kitas duris įnešti savo siūlymą - 
Baltijos kraštams suteikti sau
gumo garantijas. Nusiginklavi
mo projektą vakariečiai vadina 
saldainiuku, kurį prariję gal su
stabdys ŠAS (NATO) plėtrą į 
Rytus. Vašingtono atstovas, ko
mentuodamas B. Jelcino kalbą 
Stokholme, ragino Rusiją “ver
čiu ratifikuoti prieš 5 metus su
darytą sutartį dėl strateginės puo
lamosios ginkluotės sumažini
mo (START-II)”. Lietuvos reak
cija vakarietiška. (L.K.)

Ambasadorius Kinijoje
BNS žiniomis, nuo gruo

džio 1 d. Lietuvos nepaprastuo
ju ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
Kinijoje paskirtas Dainius Vo
veris, ligšiol ėjęs laikino reikalų 
patikėtinio pareigas. Su Kinija 
jau yra pasirašytos ekonominio 
bendradarbiavimo, investicijų 
apsaugos ir skatinimo, dvigubo 
apmokestinimo išvengimo su
tartys. Toliau būtų naudinga 
paruošti teisinės pagalbos, mui
tinių bei transporto bendradar
biavimo sutartis. RSJ
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Kristaus ir Piloto tiesa
Ji išryškėja teisminiame dialoge, kuriame 

iškyla dvi priešingybės

Dabartiniai musų rūpesčiai

Kun, dr. V. SKILANDŽIUNAS

Skaitant Šv. Raštą, ypač 
tuos puslapius, kuriuose pasa
kojama apie paskutines Kris
taus gyvenimo dienas, iškyla 
dialogas tarp Piloto, sėdinčio 
teisėjo soste, ir žmonijos Išga
nytojo, kaltinamo dėl Jo gera
darybių ir stovinčio teisėjo Pilo
to akivaizdoje. Kai Kristus pa
reiškė: “Aš tam gimiau ir atėjau 
Į pasaulį, kad liudyčiau tiesą” 
(Jono 18, 37), Pilotas paklausė 
“O kas yra tiesa?”

Čia išryškėja du pasauliai - 
krikščioniškasis, idealistinis ir 
antikrikščioniškasis, materialis
tinis. Pirmojo pagrindas - dvasi
nės žmogaus vertybės, kurioms 
yra palenktos žemiškos, mate
rialinės, antrojo - medžiaginės 
vertybės, užgožiančios dvasines. 
Pirmojo švyturys - Kristus, ant
rojo atstovas - Pilotas.

Materialistinis žmogus pra
byla Piloto lūpomis, išreikšda
mas ir daugelio dabarties žmo
nių galvoseną, tarsi sakydamas 
Kristui: Tu sakai - palaiminti 
vargšai. Tuščios rankos Tau 
svarbiau. Tu nori žmones įtikin
ti, kad matytų turtingumą ne ta
me. ką turime, ne tame, ką užsi
dirbame ir pagaliau ne tame, ką 
paveldime. Tau svarbiau buvi
mas negu turėjimas. Tai Tavo 
tiesa. Aš sakau - tai sapnas. Nė
ra nieko nelaimingesnio pasau
lyje, kaip būti vargšu. Turi ką 
nors, tai esi kas nors. Pinigai ir 
valdžia, geriausia abu kartu, yra 
vienintelis turtas, kuris ką nors 
reiškia. Visa kita yra muilo bur
bulas, vaikų žaismas. Tai mano 
tiesa.

Tu sakai: širdis, vidinė bū
sena yra svarbiau negu išorė. 
Neturtingos moters skatikas tu
ri daugiau vertės, negu turtuo
lio banknotas. Tavo tiesa. Aš 
sakau: skaičius viską lemia. Visa 
kita - pasakos. Tai mano tiesa.

Tu vadini nuliūdusius palai
mintais, kurie su kitais kenčia, 
padeda nešti kitų naštas, nors ir 
patys slegiami savosios. Aš sa
kau: gyvenimas per trumpas pa
siduoti liūdesiui. Šalin nelabos 
skriaudos. Kiekvienas yra pats 
sau artimas. Viskas leistina, kas 
patinka.

Tu sakai: duoti yra geriau 
negu imti. Aš sakau: kas neima, 
tas nieko neturi. Tai yra ne kas 
kita, kaip trumparegystė. Tu ti
ki, kad atsiskleis nauja tikrovė 
duodant? Tai būtų kažkas nau
jo. Tai turėtum įrodyti. Bet Tau 
beliko labai mažai laiko.

Tu vadini taikiuosius palai
mintais, nes jie nenaudoja prie
vartos problemoms spręsti. Tu 
liepei dar vakar savo draugui 
nekovoti kardu, nes tie, kurie 
kovoja kardu, nuo kardo ir žūs
ta. Tai Tavo tiesa. Bet apsižval
gyk: štai čia visi sustingę iš bai
mės žiūri į ginklus, kurie yra la
bai veiksmingi. Aš sakau: Ne
slėpk kardo, ir juo greičiau jį iš
trauksi, juo daugiau kitiems įva
rysi baimės. Kantrybė yra silp
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mirus,

jos dukrą, mūsų bendruomenės narę, ONUTĘ PUL- 
KAUNINKIENĘ, jos seseris - MARYTĘ, ALDO
NĄ ir ALEKSANDRĄ Lietuvoje su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame - ... „ ~ , .... .J KLB Oakvilles apylinke

nybė. Nuolaidusis yra silpnuo
lis, tik jėga priverčia kitą pasi
traukti. Tai mano tiesa.

Tu vadini gailestinguosius 
palaimintais, tuos, kurie gaili ki
tų, kaip tas samarietis, apie kurį 
pasakojai. O aš sakau: tai pasa
kos vaikams užmigdyti. Tu tvir
tini - geriau skriaudą nukentėti 
negu skriausti. O man tai gairė 
ir direktyva neklaužadoms su
tramdyti. Gailestingasis yra ne
gudrus. Tai mano tiesa.

Tu sakai - mes turime at
leisti, visuomet atleisti, 77 kar
tus, be galo... Aš sakau - ne 77 
kartus, bet nė vieną kartą. Ir 
vienas kartas yra per daug. Tik 
taip žmonės supranta reikalo 
rimtumą, rodo pagarbą ir susi
tvardymą.

Tu sakai: jei tau brolis nusi
kalto, eik pas jį ir kalbėkis. Tai 
visko apvertimas aukštyn ko
jom. Ne tu, bet jis turi taikytis. 
Kitaip jis nesupras pasaulio ir 
pasidarys dar įžūlesnis. Mes tu
rime žmonių gerovę ne tik sei
kėti, bet ir, reikalui esant, ją su
mažinti.

Nedaugelis Tavimi paseks. 
Ar tik dėl tų kelių atėjai į šį pa
saulį? Visi kiti - milijonai silp
nųjų! Jie visi priklauso mums. 
Mes esame realistai ir kreipia
me dėmesį tik į buitinius reika
lus. Mes nevarginame žmonių 
laisve ir sąžine - tai jie paveda 
mums. Ir už tai jie mums kelia 
ovacijas.

Tu nori, kad žmonės never
čiami, laisva širdimi, mylėtų. 
Tai Tau svarbiausia. Aš sakau: 
meilė yra amžinas mitas. Tai 
mano tiesa.

Jau daugelis stovėjo čia 
prieš mane, bet tokio, kaip Tu, 
dar nemačiau. Visko girdėjau, 
bet ką Tu skelbi, dar negirdė
jau: kad silpnas yra stiprus, kad 
kiekvienas turi tiek, kiek išdali
na, kad rūpestis kitais, yra ge
resnis negu rūpestis savimi. Di
desnės priešingybės kaip Tu dar 
neradau. Arba tai yra tiesa, ką 
sakai, tuomet esu didelėje klai
doje, arba yra tiesa, ką aš sakau. 
Tuomet ji reiškia Tau galą, ku
ris ir turi įvykti.

Taip ir įvyko - Kristus mirė 
kaip pasmerktasis, bet iškilo 
krikščioniškasis pasaulis, išryš
kėjo dieviškoji Tiesa, suspindė- 
jusi nauja šviesa, iškeliančia 
žmogų į aukštesnę, tobulesnę 
gyvenimo plotmę. Ji rodo kelią 
ir dabarties pasauliui, kuriame 
Piloto galvosena tebėra gyva ir 
labai plačiai pasklidusi. Ji reika
linga dieviškos Kristaus šviesos, 
galinčios išvaduoti žmoniją iš 
nežmoniško gyvenimo.

Čia dera tarti su apaštalu 
Pauliumi: “Mes jau nebegalime 
būti maži vaikai, siūbuojami ir 
nešiojami bet kokio mokymo 
vėjelio, žmonių apgaulės, jų 
gudrumo, vedančio į klystkelius. 
Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes 
aukime meile visais atžvilgiais 
tame, kuris yra galva, - Kristuje 
(Efez. 4, 14, 15).

RIMAS KULIAVAS, simpoziumo moderatorius, pristato kalbėtojus. Prie stalo sėdi (iš dešinės) ANDRIUS 
GEDRIS, RIMA MAČIKŪNAITĖ, ALMA PACEVIČIENĖ Nuotr. R. S. Jonaitienės

Lietuvos-Rusijos sutarties atgarsiai
Rygoje leidžiamo laikraščio samprotavimai apie Baltijos valstybių 

žingsnius Europos sąjungon

VYTAUTAS P. ZUBAS

Rygoje leidžiamas “The 
Baltic Times” per du numerius 
daug dėmesio skyrė Lietuvos- 
Rusijos sienų sutarčiai. Spalio 
23-29 nr. Rokas M. Tracevskis 
po neįvardinta nuotrauka pir
mame puslapyje iš Vilniaus ra
šo: “Nors Mažoji Lietuva, išsky
rus Klaipėdos kraštą, nepriklau
sė Lietuvai, bet buvo Lietuvos 
kultūros lopšys”. Atpasakojęs 
prūsų likimą ir lietuvių migraci
ją į ištuštėjusius plotus nurodo, 
kad tik 18-19 š. vokiečiai ten įsi
tvirtino. Ten 1547 m. išleista 
pirmoji lietuviška knyga, ten 
1765-1775 m. parašyta pirmoji 
poema (’’Metai”?, V.Z.), ru
sams uždraudus spaudą lotynų 
raidėm ten buvo spausdinami 
laikraščiai ir slapta gabenami į 
Didžiąją Lietuvos kunigaikštys
tę. Antrojo pasaulinio karo me
tu net Maskvos radijas tą sritį 
vadino Mažąja Lietuva, bet po 
karo pasilaikė sau kaip Rusijos 
teritoriją.

Daug Rusijos parlamento 
atstovų priešingi sutarčiai, nes 
tektų atsisakyti Klaipėdos uos
to. Klaipėda Lietuvai priklausė 
nuo 1923 iki 1939 metų, ir rusų 
pretenzijos niekuo nepagrįstos. 
Lietuvos didžiosios partijos nie
kada nekėlė klausimo dėl Rusi
jos valdomos Karaliaučiaus sri
ties ir sutarčiai pritaria. Septy
nios mažosios Lietuvos seime 
turinčios tik keturis atstovus, 
nepritarė ir pasiuntė Jelcinui 
peticiją, reikalaudamos išvesti 
rusų kariuomenę.

Įdomus lenkų spaudoje 
Amerikoje gyvenančio poeto 
Tomo Venclovos pasiūlymas 
Karaliaučiaus sritį padaryti ne
priklausoma valstybe su pen
kiom lygiateisėm kalbom: rusų, 
vokiečių, lietuvių, galbūt lenkų 
ir atgaivinta prūsų. “Būkim rea
listai ir tokį projektą neverta 
svarstyti” - pareiškė prezidento 
užsienio politikos patarėjas Ne
ris Germanas.

Istorinė sienų sutartis
Lietuvos prezidentas Algir

das Brazauskas spalio 23-25 
d.d. susitiko su Rusijos prezi
dentu Boris Jelcinu Maskvoje. 
Tai pirmas oficialus Brazausko 
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jos vyrą ADOLFĄ, dukras - TERESĘ ir NIJOLĘ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

“Širvintos-Nemuno” tuntas

PADĖKA
Brangiai mamai, močiutei

a.a. ONAI BERESNEVIČIENEI
1997 m. spalio 12 d. iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams ir 
kunigui iš Lietuvos A. J. Pasilauskui už laidotuvių apei
gas. Nuoširdus ačiū solistei L. Marcinkutei už vargona
vimą ir gražų giedojimą. Dėkojame šeimininkei už 
skanius pietus, giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
užuojautas ir maldas, užprašytas Mišias, aukas jos at
minimui, suneštus pyragus ir visas gražias gėles, kurios 
papuošė velionės karstą.

Visiems ačiū, kad atėjote kartu pasimelsti, 
atsisveikinti, palydėti ją į paskutinę poilsio vietą.

Liūdintys - dukra, sūnus, žentas, marti ir vaikaičiai

vizitas Maskvoje per penkerius 
metus. Dauguma jo vizitų buvo 
nukreipti į Vakarų kraštus, pra
džioje gal iš reikalo - reikėjo 
užkirsti kelią įtarimams, kad 
buvęs komunistas žvalgosi j 
Rytus.

Lietuva pakartotinai išnyk
davo iš pasaulio žemėlapio dėl 
Rusijos okupacijų. Iš kitos pu
sės, viduramžiais Didysis Lietu
vos kunigaikštis Algirdas kardu 
kapojo Maskvos miesto vartus. 
Dabar žmogus, iš pagarbos tam 
kunigaikščiui nešiojantis jo var
dą, atvyko pasirašyti istorinės 
taikingos sutarties dėl amžiais 
kovotų sienų. Nė su vienu kitu 
buvusios sovietų imperijos kraš
tu Rusija tokios sutarties dar 
neturi. Ar tai viltingas ženklas 
kitoms sutartims?

Lietuva - vėl pradininkė. Iš 
Baltijos kraštų Lietuva buvo 
pirmoji, kurią Rusijos kariuo
menė paliko. Dabar vėl pirmoji 
pasirašė sienų sutartį. Geri san
tykiai Rytuose Lietuvai atidaro 
vartus į Vakarus. Šituo vizitu 
Brazauskas gražiai užbaigė poli
tinę savo biografiją.

Pirmoji sienų sutartis

“Spalio 24 d. Lietuvos pre
zidentas Algirdai Brazauskas ir 
Rusijos prezidentfas Boris Jelcin 
Kremliuje pasirašė sienų sutar
tį, nustatydami ir ekonominę 
zoną Baltijos jūroje. Lietuva yra 
pirmoji iš baltiečių kraštų, da
bar turinti sutartis su visais kai
mynais” - sekančios savaitės 
“TBT” rašė tas pats Rokas Tra
cevskis.

Jelcinas siūlė garantuoti ir 
baltiečių saugumą, bet Lietuvos 
diplomatai skeptiškai į pasiūly
mą žiūri. “Priimdama Rusijos 
saugumo garantijas, Lietuva 
taptų Rusijos protektoratu”, 
spalio 27 d. pareiškė seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis. 
Spalio 25 d. panašiai kalbėjo ir 
Latvijos prezidentas Guntis Ul
manis. Tokie atviri pareiškimai 
turbūt ir paskatino kritišką 
“TBT” vedamąjį.

Nedaug vilčių, kad komu
nistų ir ultranacionalistų per
svarą turintis Rusijos parlamen
tas, sutartį greitai ratifikuos. 
Lietuvoje tik vienas seimo at

stovas, radikalios grupės “Jau
noji Lietuva” vadas Stanislovas 
Buškevičius sutartį kritikavo, 
nurodydamas, kad Lietuva tuo 
būdu atsisako istorinės Mažo
sios Lietuvos.

Rusijos vadovai pripažįsta, 
kad tautinių mažumų būklė Lie
tuvoje geresnė nei Latvijoje ar 
Estijoje ir skatina didesnį eko
nominį bendradarbiavimą. 
Maskvos burmistras Juri Luž- 
kov visai rimtai pasakė: “Siųski
te Rusijos sostinėn mėsos, kiek 
tik turite”.

Vokietijos ambasadorius Lie
tuvai Ulrich Rosengarten “Lie
tuvos rytui” pareiškė: sutartis 
yra “didelis diplomatinis laimė
jimas”. “Šis vizitas yra vienas 
svarbiausių per penkerius mano 
darbo metus” sakė aiškiai išvar
gęs, bet kartu ir laimingas Bra
zauskas spalio 27 d. spaudos 
konferencijoje.

Būkim praktiški
Sunku rasti estų, latvių ar 

lietuvių politinį ėjimą, kuris ne
siektų įtvirtinti ilgalaikės nepri
klausomybės. Tai suprantama, 
bet ar ne geriau būtų, jei baltie- 
čiai santykiuose su kaimynais 
remtųsi ne simbolika, o ieškotų 
praktiškų kelių? Tautos, žvel
giančios tik viena kryptimi, rizi
kuoja aklumu jas supančiai ap
linkai. Toks atvejis esąs baltie
čių nusistatyme prieš Rusiją ir 
niekuo nepagrįstame atsidavi
me Europai.

Jei trijų baltiečių kraštų 
prezidentai, sekdami populiarų 
nusistatymą prieš Rusiją ciniš
kai atmes B. Jelcino siūlomą 
apvytusią alyvos šakelę, ar ne
praleis geros progos? Jelcino 
pasiūlymas dabartine forma 
mažai vertas mūsų entuziasmo, 
bet apdailintas galėtų padėti iš
gauti iš Rusijos svaresnius įsipa
reigojimus.

Stiprindami savo sienų sau
gumą, baltiečiai turėtų pagal
voti ir apie nepriklausomybės 
išlaikymą iš vidaus. Pilna Euro
pos Sąjungos narystė gali būti 
ne pats geriausias kelias, bet net 
menkiausias pasisakymas prieš 
tą narystę laikomas erezija. Iš 
tikrųjų ES narystė pareikalaus 
daug didesnių išlaidų, kurias 
baltiečių kraštai bus pajėgūs pa
dengti gal tik po kelių dešimt
mečių. Šiais metais ES kraštų 
finansinės institucijos buvo pri
verstos išleisti šimtus milijonų 
dolerių kompiuterių sistemų su
vienodinimui. Nė vienas baltie
čių bankas nepajėgtų tokių iš
laidų pakelti.

Rytuose ES baigiasi prie 
Vokietijos-Lenkijos sienos, ir 
čia aiškiai matomi narystės sun
kumai. Laisva nuo ES nuostatų 
lenkiškoji pusė klesti, kai tuo 
tarpu vokiškoji dalis nepajėgia 
pritraukti užsienio kapitalo.

Baltiečiai negali sau leisti 
atsisakyti individualios rinkos 
teikiamų pliusų. Įsijungimas į 
ES gali tą individualumą riboti, 
gali atgrasinti užsienio kapitalą 
ir galiausiai privesti prie visiško 
Vakarų nesidomėjimo baltiečių 
kraštais. Viskas vien tik už sim
bolinį Europos sutikimą priimti 
į savo tarpą.

Europos istorijoje nė viena 
tautų sąjunga netvėrė amžiais. 
Žvelgiant iš tolimos ateities 
perspektyvos kyla klausimas: 
kas atsitiks, jei vieną dieną Eu
ropos sąjungą ištiks kitų sugriu
vusių sąjungų likimas? Baltie
čiai tada liks vieni atsigavusios 
Rusijos meškos pašonėje, o 
meška, atsiminusi kaip ją kai
mynai pešiojo jos silpnumo va
landą, gali labai supykti.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kyme pabrėžė, jog KLB apima 
visus, kurie save laiko lietuviais, 
o tas jausmas turi būti asmeniš
kai prasmingas, kad išliktų - tu
ri būti noras, ne pareiga. KLB 
paskirtis yra skatinti narių ryžtą 
išlaikyti lietuvybę, sudaryti sąly
gas susiburti, jaunesniems - pa
žinti savo šaknis. Svarbu yra 
jaunimui rasti būdų važiuoti į 
Lietuvą studijuoti ir dirbti.

Vadinamų jaunų šeimų at
stovu pakviestas Antanas Šilei
ka pabrėžė, kad jaunos šeimos 
jau nebe “jaunos”, bet vidurinės 
kartos lietuvių ir mišrios kilmės 
poros, auginančios naują kartą. 
Jų veikla yra susijusi su vaikų 
auklėjimu, tad jų dalyvavimas 
organizacijose tuo ir ribojasi. 
Bendravimas su lietuviais yra 
tik vienas iš daugelio gyvenimo 
knygos lapų, jis rašomas tam, 
kad vaikams būtų galimybė su 
juo susipažinti. Jo manymu, yra 
mažai tikimybės, kad jo bendra
amžiai pasiliks veikloje, kad vai
kai bendraus su lietuviais at
kurs lietuviškas šeimas. Kalbė
tojas pripažino sudarantis niū
rų, bet pragmatišką vaizdą: ma
žai kas daroma iš idealo, nyksta 
tikinčiųjų skaičius parapijose, 
gerai mokančių ir šeimose var
tojančių lietuvių kalbą. Ką gali
ma daryti? Užtikrinti lietuvišką 
išeivijos ateitį įmanoma tik nau
jų imigrantų pastangomis.

Jaunesnės, silpniau lietuviš
kai kalbančios kartos atstovės 
Rimos Mačikūnaitės dalyvavi
mas simpoziume buvo akivaiz
dus pavyzdys, kodėl negalima 
atstumti netobulai lietuviškai 
kalbančių jaunuolių. Pradėjusi 
lankyti lietuviškai nekalbančių 
stovyklą “Kretingoje” (Wasaga 
Beach, Ont.), Rima ne tik pra
moko lietuviškai, susidomėjo 
lietuviškomis organizacijomis, 
bet ir grįžo toje stovykloje vado
vauti, pajuto galinti prisidėti 
prie lietuviško gyvenimo. Ji pa
brėžė, kaip svarbu yra jausti ryšį 
su lietuviais ir su Lietuva, jausti, 
kad priklausai, esi tos bendruo
menės narys. Jos manymu, mai
nų programos studentams būtų 
ypatingai naudingos.

Kęstutis Dubauskas, ilga
metis Kalgario apylinkės veikė
jas, apibūdino, kokios kliūtys 
yra atsiradusios vadovaujant lie
tuvių bendruomenei mažoje 
apylinkėje. Nyksta šeimų skai
čius, silpnėja lietuvių kalba, nė
ra ateivių pakaitalui, mažai ži
nių gaunama iš stipresnių židi
nių. Svarbu išsikviesti jaunimą, 
menininkus aplankyti mažes
nius telkinius. Labai naudingi 
filmai apie lietuvišką gyvenimą. 
O reikia ir nepamiršti, kad dar
bo pagyrimas padeda veikloje 
dirbantiems jaustis įvertintais, 
juos paskatina tęsti savo pa
stangas.

Ateiviams iš Suvalkų krašto 
atstovavo Violeta Janušonienė, 
jau 6 metus gyvenanti Kanado
je. Ji pastebėjo, jog išeivijoje yra 
du pasirinkimai - ištirpti bend
roje aplinkoje arba įsijungti į 
lietuvišką veiklą. Atvykusių iš 
Lenkijos dauguma domisi ir 
jungiasi į vietinių organizacijų 
veiklą, nors jų poreikiai ne visa
da sutampa su sąlygomis, kurios 
patenkina vietinius, ankstesnės 
imigracijos lietuvius ir jų vaikus, 
pvz. švietimo srityje. Didesnes 
pritapimo kliūtis patyrė Alma ir 
Raimundas Pacevičiai, atvykę iš 
Lietuvos. Jie pareiškė, kad daug 

A+A
dr. LEONUI KRIAUČELIŪNUI 

mirus,
jo žmonai IRENAI, dukroms - VIDUTEI, JOLITAI 
ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Nors jo žemiška kelionė ir baigėsi, bet jo 
nuveikti darbai Lietuvai ir išeivijos lietuviams nuolatos 
bylos apie jo taurią asmenybę -

Genovaitė ir Petras Breichmanai

AtA
PETRUI JANKAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
dukrą DALIĄ KULIEŠIENĘ su šeima nuoširdžiai 
užjaučia -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

atvažiavusiųjų prisiglaudžia prie 
kitų bendruomenių, pvz. lenkų 
ar rusų, nes jaučiasi atstumti 
vietinių lietuvių, nesuprasti. Bū
tų naudinga įsteigti informaci
jos centrą, kuris padėtų nau
jiems ateiviams susipažinti, susi
žinoti apie veiklą ir įsikūrimo 
galimybes.

Antanas Rašymas, naujasis 
KLB valdybos narys ryšiams su 
valdžia, savo pranešime pabrė
žė, kaip svarbu Kanados visuo
menę informuoti apie Lietuvą ir 
lietuvius. Reikia kiek galint 
daugiau įsijungti, dalyvauti Ka
nados visuomeniniuose rengi
niuose. Yra svarbu rasti ir ruoš
ti žmones, kurie uoliai dalyvau
tų Kanados organizacijose, tuo 
pačiu stengiantis iškelti Lietu
vos reikalus, ieškant būdų, kaip 
jai padėti.

Pastabose apie simpoziumo 
dalyvių pasisakymus ambasado
rius dr. Eidintas priminė, kad 
išeivijoje panašios diskusijos dėl 
imigracijos vyko ir po pirmosios 
Nepriklausomybės paskelbimo. 
Reikia keisti strategiją, reikia ir 
atsiminti, kad svarbi yra lietu
viškumo dvasia, puoselėjama 
šokiu ir daina, naudinga lietuvių 
kalba jaunimui, augančiam tarp 
dviejų kultūrų. Tačiau reikia ir 
prisitaikyti prie lietuviškai ne
bekalbančių. Politinė veikla yra 
itin prasminga, taipgi kultūrinių 
pasirodymų negalima pamiršti.

Išryškėjusios mintys
Diskusijose išryškėjo noras 

skatinti bendradarbiavimą tarp 
vietinių, pokaryje įsikūrusių or
ganizacijų ir naujai atvykusių, 
nes bendras visų tikslas yra lie
tuvybės išlaikymas. Pastarie
siems naudingiausia būtų infor
macijos ir socialinės pagalbos 
tinklo išplėtimas. Jaunimo tar
pe žinias skleisti reikia kompiu- 
terio/interneto priemonėmis. 
Politinėje srityje reikia ruošti 
jaunimą jau nuo mokyklinio 
amžiaus domėtis šiais klausi
mais. Naudinga būtų atgaivinti 
baltiečių organizacijų veiklą ir 
dalyvauti kitose daugiakultūrė- 
se grupuotėse, sudaryti “PAC” 
- politinės akcijos komitetus 
įvairiais klausimais.

Politinėje srityje tarybai bu
vo pasiūlyta (Eugenijaus Čup- 
linsko) rezoliucija, pareiškianti 
pritarimą Lietuvos siekiui stoti į 
NATO (SAS) ir sudaryti darbo 
grupę, kuri suorganizuotų pa
stovią veiklą šiuo klausimu per 
apylinkes, stengtųsi atnaujinti 
parlamentarų pagalbą remiant 
Baltijos kraštus ir bendradar
biautų šiuo klausimu su Lietu
vos valdžia. Taryba vienbalsiai 
priėmė šį nutarimą.

Užbaigiamose diskusijose 
pranešta, kad 2000-siais Kana
doje vyks tautinių šokių šventė, 
kurios tiksli data bus aptariama 
KLB valdybos iki 1998 m. vasa
rio mėn. Sesija pasibaigė nusta
tytu laiku, visiems sugiedojus 
Tautos himną. Įvairiais klausi
mais dar pasikalbėta prie vyno 
ir sūrio vaišių. KLB Toronto 
apylinkės pirmininkė D. Garba- 
liauskienė pakvietė suvažiavimo 
dalyvius dalyvauti Martyno Maž
vydo pirmosios lietuviškos kny
gos 450-mečio iškilmėse, prade
dant jas ekumeninėmis pamal
domis Prisikėlimo šventovėje 
šeštadienį, 6 v.v., o sekmadienį 
parodoje ir minėjime Lietuvių 
Namuose.

mailto:tevzib@pathcom.com


Kelionės įspūdžiai

LIETUVA IŠ ARTI III
Landsbergio “Apsisprendimo metai”

Pirmieji pasisakymai apie Lietuvos seimo pirmininko naujausią knygą

JUOZAS ŽYGAS, Čikaga
Kadangi pradėjau apie Vil

niaus kultūrinį gyvenimą rašyti, 
tai negaliu nepaminėti Akade
minio teatro, kuriame praėju
siais metais neteko būti, nes bu
vo išvykęs gastrolių. Ir šiemet jo 
patalpose vyko Vilniaus Mažojo 
teatro vaidinimai. Pats sovieti
nių laikų pastatas yra Gedimino 
prospekte, netoli katedros. Vir
šuje įėjimo yra gana graži skulp
tūra - trys paauksuotos moterų 
galvos. Užsieniečiai jas fotogra
fuoja. Man jos geriau atrodė 
nuotraukose, nes jeigu būtų 
bronzinės, tai man žymiai ge
riau patiktų.

Teatro įranga
Pirmą sykį lankydamasis at

kreipiau dėmesį į jo įrangą ir iš
vaizdą. Priesalis (fojė) yra labai 
didelis. Žmonės ten ratu vaikš
tinėja. Viduryje - lyg žiemos so
delis. Kai lauke žiema ir pūgos 
siaučia, būtų malonu po jį pa
vaikščioti. Matyti, kad pinigų 
nebuvo gailėtasi. Anais laikais 
kam, kam, bet reprezentacijai 
pinigų buvo.

Kadangi laiko dar užtenka
mai turėjau, norėjau pasižiūrėti 
ir ten, kur sovietinė reprezenta
cija pasibaigia. Apie tai jau bu
vau girdėjęs, bet norėjau pats 
savo akimis pamatyti ir įsitikin
ti. Nors patalpa didelė ir švari, 
bet įranga sovietinė - nėra sė
dynių. Čia ir pasibaigia sovieti
nė civilizacija! Taip yra ir dau
gelyje viešbučių bei poilsio na
me. Didžiausias dėmesys teiktas 
išorinei išvaizdai ir koridoriams, 
o patogumai ir prausyklos at
mestinai įrengta.

Kanovičiaus veikalai
Teatro salė - lyg stadionas. 

Grindys gerokai į viršų kylan
čios, o kėdės pagal grindis ne
pritaikytos. Patogiai žmogus tu
ri sėdėti lyg atsilošęs. Bet ne 
Akademiniame teatre. Ten visą 
laiką reikia kovoti, kad nuo kė
dės nenuslinktum. Tą vakarą 
buvo vaidinamas pagarsėjęs vei
kalas “Nusišypsok mums, Vieš
patie”. Autorius - Gregorijus 
Kanovičius. Rašo rusų ir lietu
vių kalba. Labai kūrybingas - 
rašo eilėraščius, apysakas, ro
manus, teatro ir filmų scenari
jus. Gimęs Kaune ir baigęs Vil
niaus universitetą. Šiuo metu 
gyvena Izraelyje ir, rodos, turi 
Lietuvos pilietybę. Veikalo reži
sierius - Rimas Tuminas, kuris 
Europoje turi gerą vardą. Vaka
ro programoje surašyti tik pro
gramos atlikėjai. Turinio san
traukos nebuvo. Tame dviejų 
dalių veikale “Nusišypsok 
mums, Viešpatie” ir “Ožiukas 
už porą skatikų”, didelio pasi
keitimo nebuvo, nes abi dalys iš 
žydų gyvenimo ir to paties Tu
mino režisuotos.

Pirmoje dalyje scenos vidu
ryje buvo didelis, aukštas veži
mas, kurio viduryje įsmeigta 
kartis - lyg burlaivio stiebas. 
Vežime keletas žydų, kurie va
žiuoja į Vilnių. Ir pusbalsiu, lyg 
žydų poteriuose, aimanuodami 
važiuoja. Paįvairinimui atsiran
da rusų karininkas, o paskui ir 
lietuvis rekrūtas. Bet per tą jų 
aimanavimą, beveik jokių žo
džių nebuvo galima suprasti. Ir 
kai Čikagoje lankėsi Akademi
nis teatras, tai net pirmoje eilė
je sėdint nebuvo galima visų žo
džių suprasti. Dabar mat vyrau

ja nauja teatro mokykla, kuri la
bai daug palieka žiūrovo vaiz
duotei. Dekoracijos neįspūdin
gos. Apskritai visas vaidinimas 
įspūdžio nepadarė.

“Karnavalas”
Į Lietuvą vykau ne tam, kad 

kambariuose sėdėčiau. Tai ir 
vėl į teatrą važiavau. Tą vakarą 
buvo vaidinamas “Karnavalas”, 
taip pat spaudos labai išrekla
muotas, be to, Lenkijoje teatro 
festivalyje premijuotas. Režisie
rius taip pat Rimas Tuminas. 
Pastatymas šiek tiek įdomesnis 
ir gyvesnis. Tačiau režisierių ir 
be programos galima atpažinti. 
Abiejuose pastatymuose matėsi 
to paties režisieriaus ranka. 
Abu vakarus salė buvo artipil
nė. Net buvo priekyje pastatytos 
trys eilės. Manau, kad tai galbūt 
teatro studijos mokiniai ar pa
našiai, nes tose eilėse sėdėjo 
jaunimas. Buvau ir mačiau, bet 
antrą sykį neičiau.

Teko aplankyti ir Algiman
to Kezio fotografijų parodą 
“Moterys”. Žiūrovų buvo gal 
net mažiau, negu būna panašio
se parodose Jaunimo centre Či
kagoje. Bet A. Kezys Vilniuje 
yra gana gerai žinomas ir turi 
savo gerbėjų ratelį. Bet Vilniuje 
esant tokiam kultūrinio gyveni
mo pertekliui, reikia labai dide
lės reklamos, norint didesnio 
dėmesio sulaukti.

Restoranai
Iki šiol rašiau apie kultūrinį 

gyvenimą, bet po muziejus ir 
galerijas bevaikštant ir pilvas 
pradeda kelti savo reikalavimus.

Norintiems gerai pavalgyti 
ir atsigaivinti siūlyčiau “Nerin
gą” ir “Ponių laimę”. Galima 
sakyti, kad tai pirmos klasės 
restoranai: maistas geras, kai
nos nėra per daug išpūstos. To 
neapsakyčiau apie labiausiai iš
reklamuotą restoraną. Ir šiemet 
norėčiau tą patį parašyti: pasi
gendu tokių užkandinių, kaip 
buvo “Pienocentro” arba “Val
gio”. Į mano minėtus restora
nus, nors jie ir geri, bet su 5-6 
litais nepatogu eiti. O kai buvo 
“Pienocentro” užkandinės, tai 
anais laikais ir su 70-80 centų 
buvo galima prisėsti. Dabartinis 
litas gal tėra prieškarinio tik 25 
cnt. vertas. Kadangi visi verslai 
yra privatūs, tai visi stengiasi tik 
“piniguočius” aptarnauti ir pri
traukti, o į studentą ar žemes
nės kategorijos tarnautojėlį dė
mesio nekreipia.

Lankytojai ir gyventojai
Neturint ko veikti, jeigu 

oras gražus, galima valandą kitą 
ir po Gedimino prospektą pa
vaikščioti, susipažinti su Vil
niaus mozaika. Dabar Vilniuje 
yra lankytojų beveik iš viso pa
saulio.

Lietuviai dabar, gal pirmą 
sykį istorijoje, sudaro Vilniuje 
gana aiškią daugumą. Be to, yra 
sulenkėjusieji, gudai ir rusai. 
Juos dažniausiai jau iš tolo gali
ma atskirti. Ne iš kalbos, bet iš 
išvaizdos. Jie dažniausiai sudaro 
žemiausią gyventojų sluoksnį: 
apsileidę, drabužiai netvarkingi. 
Kiek man teko Vilniuje įkaušu
sių matyti, tai iš jų apie 80% 
buvo slavai. Taip pat kriminali
nėje statistikoje - dienos įvykių 
kronikoje nusikaltėlių tarpe 
mirga slaviškos pavardės. Iš jų 
galime matyti, kad daugelyje rajo
nų 30%-40% nusikaltėlių turi len
kiškas ar rusiškas pavardes. (B.d.)

Vilniuje lankytojų netrūksta - jie atvyksta iš įvairių pasaulio kraštų. 
Viena didžiųjų įžymybių - Aušros Vartai Nuotr. J. Žygo

“Lūžis prie Baltijos
Politinė Vytauto Landsbergio autobiografija

ALE RŪTA
Kovojome garbingai, nekeis

dami savo principų. Vilniaus įvy
kiai virto tarptautiniais, ilgalaikės 
reikšmės. - V. Landsbergis.

Pažymėtinas knygos leidėjų 
paaiškinimas: “Atsiminimuose 
pasakojama apie sudėtingą tau
tos kelią į Nepriklausomybę, 
analizuojamas taikus Lietuvos 
išsivadavimas, aprašomi lemtin
gi bei tragiški įvykiai, palietę 
pasaulio sąžinę”.

Tai ir visas knygos (340 
psl.), su nedaugeliu reikšmingų 
nuotraukų, turinys.

Knyga išleista labai gražiai, 
skoningu viršeliu. Korektūros 
klaidų beveik nėra. Paties auto
riaus rašymo linkmė - realis
tiška, istoriškai tikslus faktų 
dėstymas, su įtikinančiais asme
niniais paaiškinimais bei ko
mentarais. Nėra liaupsių nei sa
vo darbams, nei kitų, nors šiltai, 
su užuojauta minimi žuvusieji 
idealistai, be smerkiančių pasta
bų aptariami kiek nukrypusių 
politikų veiksmai (pvz. prem
jero Šimėno). Žinoma, prie
šams skiriami aštrūs, vaizdingi 
žodžiai ir sakiniai.

“Lūžis” perskirtas į dvi dalis 
su įdomių antraščių pradžios ir 
pabaigos straipsniais. Autoriaus 
žodis pereina į Prologą ir Epi
logą, bet ne pabaigą (autorius 
pasisako, kad būdamas iš profe
sijos muzikas, pasilieka prie po
litikos).

Tarptautinius žodžius auto
rius vartoja saikingai, retai. 
Knygoje jaučiama pagarba ne 
vien laisvės kovų dalyviams, bet 
ir gimtajai lietuvių kalbai.

Prologe pasisakoma: ši kny
ga buvo skiriama užsieniečiams, 
ruošiama (1992-93 m.) prancū
zų leidyklai, bet jai sužlugus, tik 
neseniai knyga išleista vokiečių 
kalba. Todėl knyga gal būtų bu
vusi kiek plonesnė. Mat joje 
smulkiau pasakojama ir apie 
tuos dalykus, kurie visiems lie
tuviams ir taip jau žinomi. Bet 
norėta užsieniečius supažindinti

su Lietuvos žmonių labai sun
kiu, nors taikingu keliu į laisvę, 
neišvengiant skaudžių įvykių bei 
aukų.

Vytautas Landsbergis gabus 
įvairiopai: ne vien muzikos pro- 
fesorius-mokslininkas (M. K. 
Čiurlionio muzikos tyrinėtojas), 
bet ir įžvalgus politikas, su pla
čia filosofine potekste.

Autorius stebina geru lietu
vių kalbos mokėjimu bei jos 
tikslia vartosena. Jis rašo leng
vai, stilingai, kiekvienam su
prantamu būdu, aiškinant net 
labai sudėtingas politines ir di
plomatines problemas.

Nesu politiškai orientuota, 
nelabai skaitydavau politinius 
straipsnius, juo labiau - knygas. 
Bet pradėjusi “Lūžį” skaityti 
panorau knygą perbrist vienu 
ypu iki pabaigos; gal ir dėl to, 
kad tai apie mūsų tautos vargus 
ir jos likimą, dėl logiško, teisin
go, nuoširdaus įvykių aprašymo.

Kiekvienas sava tauta besi
rūpinantis turėtų j šią knygą at
kreipti dėmesį.

Vytautas Landsbergis LŪŽIS 
PRIE BALTIJOS. Politinė au
tobiografija. Redagavo M. 
Dautartienė. Knygos dailinin
kas A. Žvilius, meninis redak
torius L. Spurga. Išleido 1997 
m. UAB “Vaga” (Gedimino 
pr. 50, 2600 Vilnius). Spaus
dino A. Jakšto spaustuvė (Gi
relės 22, 4230 Kaišiadorys).

V. PRIŠČEPIONKA, Otava
1997 m. pavasarį Vokietijo

je “Edition Tertium” leidykla 
vokiečių kalba išleido Vytauto 
Landsbergio 432 psl. politinę 
autobiografiją, pavadintą “Jah- 
re der Entscheidung. Litauen 
auf dem Weg in die Freiheit” 
(“Apsisprendimo metai. Lietu
va kelyje į laisvę”). “Frankfur
ter Allgemeine Zeitung”, vienas 
svarbiausių Vokietijos dienraš
čių, 1997 m. rugpjūčio 29 d. 
laidoje išspausdino gan plačią 
šios knygos apžvalgą antrašte 
“Perversmas ir senovinės dai
nos turtas” (autorius Julian Wy- 
szynski-Trzywdar). Pasak ap
žvalgos autoriaus, Landsbergio 
knyga yra skirta tiems, kurie 
domisi “Sąjūdžio”, “Baltijos ke
lio” bei “Dainuojančios revoliu
cijos” atsiradimu, o taip pat ir 
tiems, kurie norėtų daugiau su
žinoti apie kultūrininkų vaid
menį Sovietų Sąjungoje aštuo
niasdešimtųjų metų gale, prieš 
pat jos politinį žlugimą.

Apžvalginio straipsnio au
torius rašo, jog V. Landsbergis 
savo knygoje įvykius vaizduoja 
tiesiai, be jokių pagražinimų. 
Knygoje atsakoma į daugelį 
klausimų, pvz.: ką pavienis as
muo galėjo atsiekti, gyvenda
mas nuolatinėje ir griežtoje val
džios priežiūroje? Arba vėl: ko
kios buvo galimybės visuomeni
nių grupių veiklai ir kaip jos su
gebėjo, prisilaikant vadinamųjų 
žaidimo taisyklių, apeiti įvairius 
valdžios paskelbtus nuostatus?

Kalbėdamas apie rinkimus, 
Landsbergis aprašo vieną Kom
pozitorių sąjungos susirinkimą, 
kurio metu Lietuvos komunistų 
partijos centrinio komiteto kul
tūros skyriaus vadovas bandė 
susirinkusius įtikinti, jog bet 
koks pasipriešinimas partijos 
pasiūlytam kandidatui esąs be
prasmiškas; anot jo, net ir ma
žiausias protestas užsitrauks 
partijos nemalonę ir tokiu būdu 
prieštaravusiems neliks vietos 
“prie bendro stalo”. Tai reiškia, 
jog kompozitorius daugiau ne
gaus darbo sutarčių arba algos 
padidinimų.

Laikui bėgant vis daugiau ir 
daugiau kultūrininkų ir moksli
ninkų pradėjo piktintis dirbti
nais, mechaniškais ir marioneti
nio pobūdžio rinkimais; todėl 
buvo pradėta siūlyti savo kan
didatus, “planuoti į priekį” ir 
pareikšti savo nuomonę. Tai 
buvo nelengva, nes kiekvienas 
asmuo turėjo tvirtai apsispręsti: 
būti prisitaikėliu arba prarasti 
kelionę į užsienį, leidimą šaldy
tuvui pirkti arba būti išbrauk
tam iš kokios nors planuojamos 
delegacijos sąrašo.

Landsbergis prisimena vie
ną įvykį: “Atėjus lemiamam rin
kimų momentui, mums patiki
mas asmuo išsigando ir, nulei
dęs galvą, tylėjo. Man tai buvo 
labai apmaudu - nejaugi mes 
visi esame tokie silpni? Tada aš 
pakėliau ranką ir pasakiau, kad 
siūlau kitą kandidatą. Įprastas 
paklusnumas buvo pralaužtas. 
Vienas įtakingas vadovas, ban
dydamas mane pajuokti, garsiai 
sušuko: ‘Vieną kandidatą siūlo 
centrinis partijos komitetas ir 
Kultūros ministerija, o kitą - 
draugas Landsbergis’. Mano 
bandymas nepavyko, nes abu 
pasiūlytieji asmenys atsisakė 
kandidatuoti. Rinkimų eiga bu
vo nutraukta, bet po dviejų sa

vaičių turėjome trečią “kan
didatą” - naują kompozitorių 
sąjungos vadovą. Šis įvykis pa
rodo, jog viena koja tapo 
įsprausta į tarpdurį demokra- 
tijon”.

Kova dėl kultūros visuomet 
siejosi su politika. Ar tai būtų 
metinė kultūrininkų konferen
cija, kurios metu būdavo sten
giamasi įsteigti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos geopolitinę san
draugą, ar bandymas rašyti ko
kią nors kritiką, - visuomet 
baimė prarasti jau minėtą šal
dytuvą užslopindavo norimas iš
sakyti mintis.

Krašto gyventojams re
miant, 1988 m. Lietuvoje buvo 
pradėtas politinis judėjimas, 
pasivadinęs “Sąjūdžio” vardu; 
netrukus šiam judėjimui pasi
sekė sutramdyti sovietinio tota- 
lizmo priespaudą. Tam tikslui 
buvo tikimasi gauti paramos iš 
kaimyninių valstybių, ypač iš 
lenkų “Solidarumo”. Gorbačio
vo “perestroika” tapo pasiteisi
nimu prieš tuos, kurie nesutiko 
su persitvarkymo idėjomis. “Są
jūdis” neskelbė antikomunisti
nio kryžiaus karo - jo siekis bu
vo tik reformų įgyvendinimas. 
“Sąjūdžiui” priklausė tikintieji 
ir ateistai, nepriklausomieji ir 
gamtosaugininkai. Anot Lands
bergio, “Sąjūdis” paradoksiškai 
yra dėkingas Gorbačiovo vien
minčių idėjoms, kurių dėka atsi
rado opozicija, atsiremiami į 
Vakarų demokratijos tradicijas.

Šešeriems metams praėjus 
nuo faktiško Rytų Europos im
perijos - Sovietų Sąjungos žlu
gimo, rimtai ruošiamasi Baltijos 
kraštus priimti į įvairias Vakarų 
Europos institucijas. Knygos 
apžvalgos autoriaus nuomone, 
šiandien galima abejoti, ar 
Landsbergio knygoje aprašomi 
įvykiai vis dar yra aktualūs; to
dėl ne vienam gali kilti mintis 
Lietuvos laisvės kovotoją (t.y. 
Landsbergį, V.P.) “pastatyti į 
dešinį kampą” ir, kaip politinį 
moralistą, visai užmiršti.

Vis dėlto, pasak apžvalgos 
autoriaus, ši Landsbergio auto
biografija turi daug vertingos 
medžiagos, kuri gali būti labai 
pravarti norint užpildyti žinių 
tuštumą, atsiradusią tarp Rytų 
ir Vakarų.

Rašydamas apie santykius 
su savo tėvu, patyrusiu architek
tu, kuris karo metu atsidūrė 
Vokietijoje ir vėliau gyveno 
Australijoje, Landsbergis teigia, 
jog tik tėvo dėka jis pamatė, 
kaip beatodairiškai buvo naiki
nami istoriniai pastatai bei 
miestų centrai ir jų vietoje sta
tomi viešbučiai arba paminklai 
Leninui. Supažindindamas skai
tytojus su savo šeima bei savo 
protėviais, knygos autorius pa
tvirtina šių dienų Lietuvos isto

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

rijos glaudų ryšį su Vidurio Eu
ropa.

Menas, o ypač muzika, 
Landsbergio gyvenime buvo la
bai svarbus veiksnys. Jis ir jo 
bendraamžiai jau seniai buvo 
supratę liaudies dainų atgaivi
nimo reikšmę. Prieš daugelį 
metų Landsbergis rašė: “Kiek
vienas žmogus moka liaudies 
dainas, bet taip pat kiekvienas 
galvoja, kad jos esančios jau at
gyvenusios; todėl jų vietoje tra
liuoja visokias moderniškas 
kvailas daineles, tuo bandydami 
neatsilikti nuo kitų. Dėl kvailų 
tuštybių atsisakoma brangaus 
turto”. Dešimtmečiais buvo 
tvirtinama, jog liaudies daina 
atspindi senus laikus ir todėl šių 
dienų gyvenime yra netinkama. 
Šią nuomonę Landsbergis ir kiti 
panašiai galvojantys dar septy
niasdešimtaisiais metais griežtai 
atmetė. Jie stengėsi partijos 
ideologams įrodyti, jog meno 
vertė nepriklauso nuo jo am
žiaus. Šis jų tvirtinimas išsipil
dė: kai 1991 m. sausio 13 d. so
vietų tankai riedėjo Vilniaus 
gatvėmis, lietuviai, dainuodami 
liaudies dainas, jiems r>aswiai 
priešinosi. Taip gimė pasaulyje 
pagarsėjusios “Dainuojančios 
revoliucijos” vaizdas, kuriame, 
anot Landsbergio, atsispindi 
valstybės ir visuomenės likimas.

Landsbergio autobiografi
jos apžvalgininkas knygoje ran
da keliolika neigiamų savybių: 
vertimas į vokiečių kalbą esąs 
nepakankamai lankstus, ypač 
pirmoje knygos dalyje, kalbant 
apie įvykius 1991 metais; kai 
kurių įvykių aprašyme jaučiama 
autoriaus laiko stoka išsames
niam jų nagrinėjimui. Pasigen
dama taip pat ir labiau patyru
sio redaktoriaus griežtos ran
kos.

Šią knygą apžvelgė ir prof. 
Alfred E. Senn “Akiračiuose” 
(1997 m. nr. 9). Tai ilgas straips
nis, kurio beveik pusė yra ski
riama diskusijai apie vadinamą 
“kultūrinę rezistenciją” sovieti
nėje Lietuvoje; perskaičius su
sidaro įspūdis, jog prof. Senn 
abejoja V. Landsbergio nuošir
dumu, kai rašo apie savo, kaip 
“kultūrinio rezistento” vaidme
nį. Apžvalgos autorius knygoje 
randa labai daug trūkumų ir 
taip pat kelia daug klausimų, 
pvz.: koks buvo autoriaus tiks
las? Kodėl knyga pirmiausia pa
sirodė vokiškai, o ne lietuviš
kai? Kodėl Landsbergis nieko 
nekalba apie kokį nors pasira
šymą, kai jis buvo verčiamas 
stoti į komjaunimo gretas? Tai
pogi jis pasigenda daugiau in
formacijos apie Landsbergio 
“susidūrimus su KGB”, apie 
partizanų ir organizuotą rezis
tenciją antrosios okupacijos 
metais ir kt. /KI , , .,(Nukelta j 4-tą psl.)
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® LAISVOJE TĖVfflEJE
ILGAI LAUKTA ŠVENTOVĖ
Naująją Švč. Trejybės švento

vę Pilviškiuose, Vilkaviškio rajo
ne, rugpjūčio 31 d. pašventino ir 
Sutvirtinimo sakramentą vaikams 
suteikė Vilkaviškio vysk. Juozas 
Žemaitis. Senoji medinė Pilviškių 
šventovė sudegė per II D. karą. 
Parapijiečiams naujos šventovės 
teko laukti net penkis dešimtme
čius, naudojantis laikine vieta pa
maldoms. Kertinis jos akmuo bu
vo pašventintas ir atstatymas pra
dėtas 1942 m. birželio 29 d. Ta
čiau visas pastangas sustabdė ant
roji sovietinė Lietuvos okupacija. 
Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, parapijos archyve buvo rastas 
pradėtosios statyti naujos mūri
nės šventovės projektas, paruoš
tas pokaryje į JAV išvykusio ar
chitekto Stasio Kudoko. Projekti
nę dokumentaciją sutvarkė vilnie
tis architektas Povilas Adomaitis. 
Švč. Trejybės šventovės atnaujin
ta statyba buvo užbaigta per ket
verius metus.

ATKURS ĄŽUOLYNUS
Kėdainių urėdijos miškinin

kai ir privačių miškų savininkai 
svarstė ąžuolynų priežiūros ir jų 
atkūrimo klausimus. Jie prisimi
nė, kad prieškario metų Lietuvoje 
ąžuolynai nebuvo gausūs, bet 
ąžuolo (nediena buvo tapusi ne
mažu valstybinių pajamų šaltiniu. 
Dabartinėje Lietuvoje ąžuolynai 
sudaro tik 1,7% visų medynų plo
to, o dabartinėse sąlygose jiems 
reikėtų 6-7% miškų ploto. Lietu
vos miškų institutas jau ruošia 
ąžuolynų atkūrimo programą. Jos 
dėka didinama š>į medžių želdi
nimo apimtis valstybiniuose miš
kuose, bandomos naujos ąžuolų 
želdinių apsaugos nuo žvėrių 
priemonės. Daugiausia ąžuolų 
Lietuvoje išaugina Kėdainių, Ro
kiškio, Ignalinos ir Kauno urėdi
jos.

PERŠA PILSUDSKIO PĖDSAKUS
“Rzeczpospolita”, vienas di

džiausių Lenkijos dienraščių, len
kams turistams Lietuvoje pasiūlė 
apsilankyti tose vietovėse, kur au
go, gyveno ir savo pėdsakus pa
liko Lenkijos respublikos atkūrė
jas Juzefas Pilsudskis (1867- 
1935), gimęs Zalave, Švenčionių 
rajone. Pusės puslapio reportažo 
autorius Jerzy Haszczynskis būsi
miems turistams pateikia viešbu
čių kainas, autobusų maršrutus, 
kuriais galima atvažiuoti ir J. Pil
sudskio pėdsakų ieškoti Zalave, 
Pavoverėje, Pikeliškėse, Vilniuje, 
Druskininkuose. Reportažas ilius
truotas Lukiškių aikštės nuotrau
ka Vilniuje. Esą toje aikštėje J. 
Pilsudskis mėgdavo prisiminti ka
rinius paradus, kartais turbūt su
sietus ir su Lietuva.
ATOMINĖ GRĖSMĖ LATVIJOJ?

Latvija Salaspilyje prie Rygos 
turi branduolinių tyrimų centrą 
su jame prieš trisdešimt septyne
rius metus įrengtu atominiu reak
toriumi “IRT-5000”. Jis betgi

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

naudojamas tik moksliniams tyri
mams. ELTOS pranešimu, toks 
modelis yra populiarus Vaka
ruose ir trečiojo pasaulio šalyse. 
Didelį rūpestį Lietuvoje sukėlė 
sniego audros nurauktos abi 
elektros linijos į branduolinių ty
rimų centrą bei jo reaktorių. Ne
veikė net ir tiesoginė telefono li
nija. Elektros tiekimas buvo at
statytas tik po keturių parų. Spau
doje pasirodė spėliojimų apie di
delę nelaimę. Tačiau apie ją ne
buvo painformuota Lietuva, o 
prisiskambinti tyrimų centran ne
pavyko. Tik vėliau paaiškėjo, kad 
reaktorius buvo išjungtas ir kad 
su juo nieko neįvyko dėl elektros 
laidų nutraukimo, nors gandų bu
vo visokių. Dabar žinosim, kad 
latviai turi branduolinį reaktorių 
savo specialistams paruošti, o 
Lietuva - tik pasitikėjimo stoko
jančią atominę elektrinę su sveti
mais specialistais.

JIEMS NEBAISI LAVONINĖ
Rasa Čergelienė “Lietuvos 

ryto” skaitytojams vasario 20 d. 
laidoje pasakoja: “Užvakar rytą į 
darbą atėję Mažeikių lavoninės 
darbuotojai rado išlaužtas duris 
bei didžiulę netvarką. Gydytojas 
Vytautas Batavičius pasigedo 30 
porų guminių pirštinių, pusės lit
ro spirito bei kai kurių asmeninių 
daiktų. Buvo sulaužyti du peiliai 
lavonams skrosti ir trys stalčiai. 
Lavoninės darbuotojai mano, kad 
stalčiuose ieškota vertingų daiktų. 
Tą naktį patalpose lavonų nebuvo”.

NARKOTIKAI KAIMO GARAŽE
Lietuvoje plinta ne tik narko

tikų platinimas, bet ir pradėtas 
lietuviškų “Ecstasy” tablečių pasi- 
gaminimas. Jos yra sintetinis nar
kotikas, sukeliantis haliucinacijų, 
susietų su emociniais išgyveni
mais, fiziniu, psichiniu ir seksiniu 
aktyvumu. Didžiausias jų fabrikė
lis vėlyvą 1997 m. rudenį buvo 
rastas jau tris kartus už vagystes 
ir plėšimus teisto klaipėdiečio Ri
chardo Selvenio garaže. Tas jo 
garažas, tapęs narkotinių “Ecs
tasy” tablečių fabrikėliu, buvo jo 
tėvui priklausančioje Plungės ra
jono Žvirblaičių kaimo sodyboje. 
Sūnaus R. Selvenio garažiniame 
fabrikėlyje policija rado “Ecstasy” 
gamybai reikalingų kalcio gliuko- 
nato tablečių ir iš Lenkijos atsi
vežamo amfetamino. Su primity
via tablečių gamyba R. Selvenis 
susipažino Kauno medicinos mu
ziejuje, o su jų receptais - skai
tydamas specialias knygas. Iš vie
nam kartui sutelktos žaliavos R. 
Selvenio fabrikėlis pagamindavo 
kelis tūkstančius “Ecstasy” table
čių, kurios urmu yra pardavinė
jamos po 6-8 litus. Klaipėdos nak
tiniuose klubuose “Ecstasy” ta
bletės kanuoja nuo 45 iki 60 litų. 
Kratose Plungės rajone policija 
rado kelis tūkstančius narkotinių 
“Ecstasy” tablečių, keletą mažes
nių fabrikėlių už R. Selvenio. Prie 
jų visų policiją atvedė suimti nar
kotinių tablečių pardavėjai ir su
laikyti jas perkantys vartotojai. 
Valstybės saugumo departamento 
Klaipėdos apygardos skyriaus va
dovo A. Grublio teigimu “Lietu
vos ryto” atstovėms Aušrai Pilai
tienei ir Laimai Žemulienei, Klai
pėda dabar yra narkotinių me
džiagų tranzito punktas. Per ją iš 
Vakarų Europos eina trečias pa
gal dydį kokaino kelias Rusijon.

V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ALMA GUDONYTĖ Šlapelių mu
ziejaus Vilniuje direktorė. Los 
Angeles mieste, JAV, gyvenanti 
GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ-SIRU- 
TIENĖ atgavo savo tėvų nuosa- 
vybę-namus Vilniuje ir padova
nojo miestui

A. a. dailininkė MARIJA (MARI
LĖ) BIRŽIŠKAITĖ-ŽYMANTIE- 
NĖ, prof. Mykolo Biržiškos duktė 
(1908.II.25-1997.IX.20). Palaidota 
Los Angeles mieste, Kalvarijos ka
pinėse. Velionė buvo baigusi teisi
nius mokslus, bet reiškėsi dau
giausia dailės srityje, kurią studi
javo Lietuvoje ir kituose kraštuose

Landsbergio “Apsisprendimo...”
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Prof. Senn apgailestauja, 
kad knygoje tylima apie emi
grantų veiklą (paminėtas tik 
Stasys Lozoraitis, jn.), kad 
Landsbergis nieko nekalba apie 
Katalikų Bažnyčią kaip “opozi
cinę instituciją sovietų valdymo 
laiku”; kalbėdamas apie skaity
tus užsienio rašytojų veikalus, 
Landsbergis “nemini nė vieno 
lietuvių rašytojo”, ir taip pat 
“apie pogrindyje nuo 1972 m. 
leidžiamą literatūrą, jos skaity
mą ar platinimą jis visai neuž
simena”.

Straipsnio autorius skeptiš
kai žiūri į Landsbergio tėvo su
grįžimą iš emigracijos Australi
joje ir jo veiklą Lietuvoje; ieš
kodamas atsakymo apie jo su
grįžimo aplinkybes, prof. Senn 
kartoja nesėkmingai norėjusio 
Lietuvon grįžti Vinco Trumpos 
lyg ir retorišką klausimą: “Jei 
sugrįžo Vytautas Landsbergis- 
Žemkalnis, kodėl negaliu grįžti 
aš?”

Apie Landsbergio užmojį 
tyrinėti Čiurlionio muziką prof. 
Senn rašo: “Kalbėdamas apie 
tai, kaip jis nusprendė tyrinėti 
M. K. Čiurlionio muziką, Lands
bergis sakosi, jog jis to ėmėsi 
norėdamas grąžinti Čiurlionį į 
lietuvių kultūrą. Jis prisipažįsta, 
kad taip apsispręsti jį paskatino 
Čiurlionio seserys... tačiau taip 
pat galima pastebėti, kad to no
rėjo ir kai kurie sovietų parei
gūnai...”

Iš šių pavyzdžių galima 
spręsti apie apžvalgos autoriaus 
požiūrį į V. Landsbergį. Vis 
dėlto prof. Senn užbaigia kny
gos recenziją šiais žodžiais: “... 
ši autobiografija yra labai svar
bus įnašas į Lietuvos atgimimo 
literatūrą. Landsbergio šalinin
kai ją priims šiltai, o tai, kad 
knyga pasirodė vokiečių kalba, 
įpareigos visus politikos postko
munistinėje Rytų Europoje ‘eks
pertus’ Vakaruose ją perskaity
ti. Lietuviams taip pat turėtų 
būti duota proga ją perskaityti”.

Lietuviams tokia proga bu
vo duota š. m. lapkričio 4 d.- 
Lietuvos menininkų rūmuose 
visuomenei buvo pristatyta pa
pildyta lietuviška šios knygos 
laida, pavadinta “Lūžis prie 
Baltijos”. Apie tai paskelbė 
dienraštis “Lietuvos rytas” 1997 
m. lapkričio 6 d. laidoje. Dar 
nespėjęs šios knygos perskaityti, 
dienraštyje išspausdintos trum

pos informacijos autorius vis 
dėlto spėjo peržiūrėti vokiškos 
laidos gale esantį knygoje pami
nėtų pavardžių sąvadą (lietuviš
koje laidoje tokio sąvado nėra). 
Sis sąvadas jį nustebino, nes ”... 
iš 35 Lietuvos Sąjūdžio iniciaty
vinės grupės narių knygoje nė 
karto nepaminėti dešimt”, o “iš 
35 pirmosios Lietuvos persitvar
kymo Sąjūdžio seimo tarybos 
narių nepaminėta 16”.

Pasirodžius knygos lietuviš
kai laidai, spaudoje galime susi
laukti visos eilės pasisakymų ir, 
kaip prof. Senn savo apžvalgos 
pradžioje pranašauja, galime 
būti tikri, jog V. Landsbergio 
autobiografija “tikrai sukels 
ginčų”.

Skaitydamas V. Landsber
gio “Jahre der Entscheidung”, 
359 psl. radau gan idomią mintį: 
”... po to, kai kalėjimas (t. y. So
vietų Sąjunga, V.P.) sugriuvo,... 
į Lietuvą galima žiūrėti kaip į 
tikrąjį (to sugriuvimo) kaltinin
ką, žinoma, ne į kaip vienintelį, 
bet galbūt kaip į svarbiausiąjį; 
už. tai Lietuvai bus duotas arba 
pagyrimas, arba pasmerkimas - 
tai priklausys nuo to, kas tą is
torinį įvykį vertins”.

Šią išvadą būtų galima pri
taikinti ir prof. Vytauto Lands
bergio politinės autobiografijos 
esamiems ir būsimiems vertin
tojams.

(“Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” straipsnį apie V. 
Landsbergio knygą atsiuntė Le. 
Kro., Red.).

Hamilton, Ont.
VYSK M. VALANČIAUS MO

KYKLOS Kalėdų eglutė įvyks 
gruodžio 14 d. po 10.30 vai. Mišių 
Jaunimo centre. Bus programa, ka- 
vutė-vaišės ir Kalėdų senelis. Tėvų 
komitetas kviečia visus atsilankyti.

SU KALĖDINIAIS SVEIKINI
MAIS DRAUGAMS ir artimie
siems, vietoj atvirukų, Pagalbai Lie
tuvos vaikams (PLV) aukojo: $40 - 
F. A. Povilauskai; $30 - E. K. Gu- 
dinskai; $20 - Ona Linčiauskienė. 
Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai dėko
jame aukotojams už dosnias aukas, 
talkininkams ir visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu prisideda prie mūsų 
šalpos darbo. Be jūsų pagalbos ne
galėtume šios veiklos toliau tęsti. 
Sveikiname visus su šv. Kalėdom ir 
linkime sveikų, laimingų Naujų me
tų. PLV komitetas

kairys
BALTIC rXCLDUINC

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334 
Fax: (905) 643-8980

♦Siuntiniai ♦ Standartiniai maisto siuntiniai ♦
♦ Valiutos pristatymas į Lietuvą ♦

Paslauga garantuota. Pakvitavimai su gavėjų parašais 
grąžinami paštu.

Dėl informacijų skambinkite:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui (905) 632-4558
Leonui Balaišiui (514) 366-8259

Užsakymai dėl šventinių pristatymų priimami iki 1997 m. gruodžio 1 d.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d , d ch

Los Angeles, CA
MARTYNO MAŽVYDO “KA

TEKIZMO” 450 m. sukakties pa
minėjimas Los Angeles mieste, Ka
lifornijoj, įvyko 1997 m. spalio pa
baigoje. Tai bene gražiausias 1997 
metų kultūrinis renginys Šv. Kazi
miero par. salėje (prisimenant ir 
poeto Brazdžionio gimtadienį ir 
kun. prel. J. Kučingio 60 m. kuni
gystės sukaktį).

“Katekizmas” - pirmoji lietu
viška knyga buvo kiek anksčiau pa
minėta ir Los Angeles Tautiniuose 
namuose su K. Milkovaičio paskai
ta. Bet šį kartą “minėjimą” atvežė 
iš Lietuvos mokslininkai-lituanistai: 
prof. dr. D. Kaunas ir Mažvydo bib
liotekos Vilniuje darbuotoja Silvija 
Vėlavičienė. Renginį globojo ir jį 
ruošė Lietuvių bendruomenė (Liu
da Avižonienė), o jam vadovauti 
buvo pakviesta rašytojas Alg. Gus
taitis.

Išsamios simpatingų moksli
ninkų paskaitos, A. Gustaičio jun
gianti kalba ir šiltai, įdomiai atlik
tos senovinės lietuvių giesmės solis
tės Stasės Klimaitės su muziko Vik
toro Ralio palyda sudarė publiką 
sužavėjusį renginį.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS 
1997 m. lapkričio 15 d. turėjo lyg ir 
paskutinį susirinkimą su poeto Ber
nardo Brazdžionio išsamia paskai
ta apie žymų žurnalistą, rašytoją, 
kultūrininką a.a. Bronių Railą, mi
rusį Los Angeles (1997 m. balan
džio 13 d.).

Susirinkime paminėti ir kiti 
1997-taisiais mirę Dail. menų klubo 
nariai: dramos sambūrio vadovas ir 
aktorius Vincas Dovydaitis, Kauno 
valstybinio teatro - operos prima
dona Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, 
solistė Kauno operoje - Alolija Di- 
čiūtė-Trečiokienė. Siam susirinki
mui gražiai vadovavo klubo pirmi
ninkė Jadvyga Mulokienė, archit. 
a.a. Jono Muloko našlė.

DAILININKĖ ONA DOKALS- 
KAITĖ IR MYKOLAS PAŠKEVL 
ČIAI Anaheim muziejaus pakviesti 
surengti savo meno darbų parodą. 
Ji bus atidaryta 1998 m. sausio 10 
d. ir truks tris mėnesius. A.R.
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metinės buvo surengtos ramovėnų 
skyriaus talkinant Stasio Butkaus ir 
“Švyturio” šaulių kuopoms bei bi- 
rutietėms, lapkričio 30 d. Šv. An
tano par. patalpose. Minėjimą pra
dėjo ir jam vadovavo šaulių vadas 
išeivijoje Mykolas Abarius, kuris tai 
progai sukūrė didžiulį plakatą su 
trimituojančiais Lietuvos kariais. 
Invokaciją sukalbėjo šaulių išeivijo
je kapelionas kun. Alfonsas Babo- 
nas. Prisegta gėlė 95-mečiui Lietu
vos savanoriui kūrėjui ir Klaipėdos 
krašto vaduotojui Stasiui Simo- 
liūnui.

Žurnalistas Stasys Garliauskas, 
praleidęs Lietuvoje rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesius, padarė praneši
mą apie Lietuvos saugumą. Jis pa
sidžiaugė, jog dabar Lietuvoje ka
riuomenės vadovybė sudaro strate
giją ginti kraštą paverčiant kariuo
menę smogiamaisiais partizaniškais 
daliniais karo metu. Tačiau krašte 
pilietis nesijaučia saugus nuo plėši
kų, nes policija nėra veiksminga. 
Alkoholizmas šeimose yra svar
biausia Lietuvos problema. Išblai
vinti Lietuvai reikia net kelių vys
kupų Valančių. Garliauskas mano, 
jog Lietuva prisikels iš visų tų 
vargų.

Mykolas Abarius padarė pra
nešimą apie šaulių persitvarkymą 
Lietuvoje. Valstybė remia šaulius ir 
įsteigė 15 apmokamų pareigybių. 
Jis dalyvavo rugsėjo 20 d. suvažia
vime Lietuvoje ir sekančią savaitę 
vėl vyks Lietuvon savais pinigais 
šaulių reikalais. Lietuvos valstybė 
ateityje turėtų paremti šaulių veiklą 
išeivijoje, nes tai įeina į šaulių kul
tūrinės veiklos siekius.

Muzikas Stasys Sližys vadovavo 
bendram dainavimui K. V. Banai
čio “Žygis į Vilnių”, A. Butkaus 
“Aras”, V. Kuprevičiaus “Pajū
riais”. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Lietuvos kariuomenės minėji
mai yra turininga tradicija išeivi
joje. Garbė Detroito ramovėnams, 
Šiauliams, birutietėms, kad jie tęsia 
šią tradiciją per ilgus metus, net ir 
retėjant dalyviams. Jaunesnės kar
tos turi įsijungti į šias iškilmes, nes 
Lietuvos karys 1918 m. įgyvendino 
Lietuvos nepriklausybės paskelbi
mą. Saulius Šimoliūnas

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių genealogi
jos klubas yra įsteigtas Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje Čika
goje. Jo nariai domisi savo gimi
nės kilme. Pradiniame 1997 m. 
rudens sezono narių susirinkime 
žurnalistė ir “Draugo” red. Da
nutė Bindokienė skaitė paskaitą 
apie senuosius lietuvių papročius 
ir autografavo savo knygą “Lie
tuvių papročiai ir tradicijos”. 
Šiam klubui vadovauja Robertas 
A. Balzekas. Daugelis narių jau 
nekalba lietuviškai, bet vis dar ieš
ko savo lietuviškos kilmės šaknų.

Nauja JAV LB Vidurio va
karų apygardos valdyba, išrinkta 
po vasaros atostogų, pasiskirstė 
pareigomis ir pradėjo darbą. Apy
gardos lietuviams dabar vadovau
ja pirm. Birutė Vindašienė, sekr. 
M. Kirkuvienė, ižd. Algis Urbutis 
bei įvairiems reikalams išrinkti vi
cepirmininkai: Nijolė Grigaliū
nienė - socialiniams, Paulius 
Guobušis - sporto, Stasė Korres - 
visuomeniniams, Aldona Pavilio
nienė - švietimo, Kurtas Vėlius - 
kultūros.

Savanoris kūrėjas mjr. Juo
zas Vilutis, beveik šimto metų su
laukęs ekonomistas ir teisininkas, 
mirė Čikagoje spalio 20 d. Ve
lionis, kilęs iš Užpalių, yra laiko
mas vienu paskutiniųjų 1918 m. 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
kariuomenės savanorių kūrėjų. 
Jis priklausė Ramovėnų sąjungai, 
buvo jos centro valdybos ir “Lais
vosios Lietuvos” redakcijos narys. 
Palaidotas spalio 22 d. iš Švč. M. 
Marijos gimimo parapijos švento
vės Čikagos lietuvių Šv. Kazimie
ro kapinėse.

Gudija
Pelesos lietuvių vidurinė mo

kykla pradeda jausti šaltus gudiš
kos valdžios vėjus. Pasak jos di
rektoriaus V. Bigailos, valdžios 
sluoksniuose pasigirsta balsų, kad 
lietuviškų mokyklų auklėtiniai ne
įstengs varžytis su rusiakalbiais 
įstojamuosiuose egzaminuose į 
aukštąsias Gudijos mokyklas. Esą 
gudams nepatinka, kad lietuviš
kos mokyklos yra pastatytos Lie
tuvos ir padovanotos Gudijos lie
tuviams. Gudijos, biurokratai nori 
to turto kontrolės. Jie jau parei
kalavo už įvežtas medžiagas Pe
lesos mokyklos statybai sumokėti 
muitą nuo 1995 m. Atbuline data 
už trejus metus keturiskart buvo 
padidintas žemės mokestis.
Australija

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija pertvarkė Lietuvos gar
bės konsulų paskyrimus Australi
joje. “Mūsų pastogės” pranešimu, 
garbės konsulu Australijos sosti
nės teritorijai (ACT), Naujajai P. 
Valijai (NSW) ir Queenslandui 
yra paskirtas Viktoras Šliteris, 
mirusį Kęstutį Lyniką, garbės 
konsulą Viktorijai ir Tasmanijai, 
pakeitė advokatas Andrius Vili- 
mantas Žilinskas. Garbės konsulu 
Pietų Australijai ir Vakarų Aus
tralijai buvo paliktas Jurgis Jo
ną vičius.

Pranas Morris (Marašins- 
kas) rugsėjo 16 d. mirė savo na
muose Sidnio priemiestyje, ilgus 
metus praleidęs ligos patale. Ve

lionis, gimęs 1911 m. rugpjūčio 1 
d. Dusetose, Kaune baigė gimna
ziją. Keturiolika metų jis dirbo vi
daus reikalų ministerijos valsty
bės saugumo departamente. Ve- 
lionies palaikai rugsėjo 19 d. su
deginti Sidnio Rookwoodo kapi
nių krematoriume.

Britanija
Prie Londono esanti Lietuvių 

sodyba nustebino savo akcininkus 
1995-96 m. pasiektu pelno rekor
du. Finansinė apyskaita liudija, 
kad tame laikotarpyje buvo pa
siektas tikrai didelis net 44.745 
svarų pelnas. Jis buvo pasiektas 
Lietuvių sodybos rūpestingų ve
dėjų Povilo ir Birutės Dobrovols
kiu bendrų pastangų dėka. At
rodo, dabar jau niekas nekalba 
apie vasarviete laikomos Lietuvių 
sodybos pardavimą. Jos reikia 
Sekminių ir kitiem sąskrydžiam.

DBLS tarybos posėdis 1997 
m. lapkričio 8 d. įvyko Mančeste
rio lietuvių klube. Juo vis dar sie
kiama tarpusavio įtampos pašali
nimo ir vienybės atstatymo. Šiuo 
metu DBLS taryboje yra įsiregist
ravusios šios lietuvių organizaci
jos - Bradfordo lietuvių klubas 
“Vytis”, Britanijos lietuviai inži
nieriai, Britanijos lietuvių jauni
mo sąjunga, Britanijos Lietuvių 
katalikų bendrija, “Europos lietu
vis”, Filatelistų draugija “Vil
nius”, Lietuvių namų bendrovė, 
Lietuvių veteranų sąjungos “Ra
movė” Mančesterio skyrius, Lie
tuvių skautų sąjungos Europos 
rajonas, Mančesterio lietuvių klu
bas, Nottinghamo sielovada ir 
“Židinys”, savaitgalio mokykla, 
Škotijos lietuvių klubas ir Škotijos 
lietuvių Šv. Kazimiero parapija. 
Dabartinį DBLS tarybos prezi
diumą sudaro pirm. A. Podvois- 
kienė, vicepirm. G. Ivanauskienė, 
sekr. J. Maslauskas, nariai P. Bal- 
takys ir Z. Juras.

DBLS tarybos posėdyje iškilo 
ir Lietuvių sodybos reikalai. 
Spaudoje rašoma, kad ji duoda 
didelį pelną. Iš tikrųjų tai yra 
klaidingas įspūdis. Mat iš pajamų 
neatskaitomos išlaidos, kurias at
neš Lietuvių sodybai būtini pa
taisymai. Vien tik griūvančiam 
stogui ir jo įlaužiamoms luboms 
reikės apie 120.000 svarų. Buvo 
nutarta sekančiam DBLS tarybos 
posėdžiui paruošti ir jame patvir
tinti Lietuvių sodybos ateities pla
nus. Mat nuo jos paskirties pri
klausys ir atnaujinimo išlaidos.

V. Kst.

OFFORD 
REALTY LTD. 

I Hurontario SL, 
tarlo L9Y 2L6

Member Broker, 3E 
Collingwood, Or

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 
ir Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Salvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705 429-2121 ar 
705 445-5640 

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

lietuvių kredito
A Z-U-jIV/T. kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
H ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
K HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
£3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7 >44

Sukursiu gražų paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. fax 905 540-1705
238 Emerald Street North, 

Hamilton, Ontario L8L 5K8

FIRST PLACE
PHARMACY ‘

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
a Sveikatos priežiūros jrankiai

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.75% Asmenines nuo............6.25%
santaupas.................................. 2.25% nekiln. turto 1 m........... 5.850%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.....................4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius...................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)........................  2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind........................................3.25% sumos draudimu
2 m. ind........................................4.00%
3 m. ind........................................4.25%
4 m. ind........................................4.75%
5 m. ind........................................5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ



“Aukuras” keliauja per Lietuvą
Ištvermingasis Kanados lietuvių mėgėjų teatras “Aukuras” su išeivijos rašytojo Vytauto 
Alanto komedija “Anapus uždangos” 1997 metų vasarą aplankė daugelį Lietuvos miestų
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KULTMEJE VEIKLOJE
MARIJA KALVAITIENĖ, 

Hamiltonas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Rokiškyje
Ten prie teatro rūmų mus 

sutiko Irena Aleksiejienė su 
savo puikiais dainininkais, pa
sipuošusiais tautiniais drabu
žiais, vaišino skania Rokiškio 
duona, sūriu, Biržų alumi.

Išdainavo jie mums daug 
gražių dainų. Sveikino, džiaugė
si, kad atvykome ir vėl kvietė jų 
nepamiršti, apsilankyti ateityje. 
Pietavome šauniame restorane. 
Dalyvavo Rokiškio miesto me
ras su žmona, Kultūros namų 
pirmininkas ir valdyba.

Po vaišių važiavom aplan
kyti nuostabios Rokiškio šven
tovės, grafo rūmų, muziejaus. 
Vadovas gerai išaiškino grafų 
kilmę, šventovės statybos isto
riją, muziejų rodinių autorius. 
Matėme medžio drožinius, pa
darytus nepavartojant nė vienos 
vinies, ypač įdomus “Paukščių 
balius”.

Muziejuje sukaupta daug 
pakelės koplytėlių, statulėlių, 
Rūpintojėlių, įvairių audinių. 
Grafo rūmai atnaujinti, su au
tentiškais baldais.

Spektaklis praėjo su dideliu 
pasisekimu. Žiūrovai ilgai plojo, 
nešė gėles, dovanas, sveikino. 
Tremtinių choro atstovas kiek
vienam padovanojo jų įdainuotą 
kasetę. Vakarieniauti pakvietė į 
teatro rūmų salę. Vėl dainavo ir 
šoko tautinius šokius tremtinių 
ansamblis. Grojo puiki kapela, 
ponia Irena visus kvietė pasi
linksminti kartu. Prie gausiai 
apkrautų vaišių stalų su užkan
džiais, vaisvandeniais, alumi 
vaišinomės, šokome ir dainavo
me. Vakaronė tęsėsi iki vidur
nakčio. Taip buvo linksma, kad 
niekas nenorėjo skirstytis.

Nakvojome tame pačiame 
viešbutyje, kur buvome apsisto
ję prieš septynerius metus. 
Kambariai švarūs, tik nebuvo 
šilto vandens. Rytą apsiprausę 
šaltu vandeniu ėjome pusry
čiauti. Netoli viešbučio surado
me kavinę. Nors dar nebuvo lai
kas atidaryti, bet jie mums pa
darė išimtį ir pakvietė vidun. 
Pagamino labai skanius blynus 
su varške, stipria kava, arbata.

Vėliau skubėjome į “Tul
pės” parduotuvę, kur radome 
didelį pasirinkimą įvairiausių 
audinių. Pritrūkę pinigų, skubė
jome į banką, kur lengvai pagal 
Vizos kortelę iškeitė į litus.

12 v., padėkoję mieliems ro- 
kiškiečiams už taip nuoširdų, 
malonų priėmimą, iškeliavome į 
užmiestį paimti mūsų aktoriaus 
Vytauto Tasecko. Mat jis buvo 
apsistojęs savo sesutės sodyboje.

Vaišinga šeimininkė pa
kvietė užeiti į sodą. Tuoj ant 
stalo atsirado ožkos pienas, sū

PETRO MARKUŠKIO dailės darbų parodoje, surengtoje KLK moterų 
dr-jos Lietuvos kankinių par. skyriaus Anapilyje. Iš k.: Birutė Matu
laitienė, Albina Aųgaitienė, Petras Markuškis, Stasė Bartusevičienė ir 
Nina Balčiūnienė

Gamta medžio drožiniuose
Petro Markuškio paroda 

įvyko spalio mėn. 30 d. Anapilio 
parodų salėje. Šioje parodoje 
mes matėme jo meilę gamtai, 
sujungtą su jo meile drožinėji
mui. Jis ypatingai daug laiko yra 
praleidęs grybaudamas, žvejo
damas, rinkdamas akmenis, ir 
filmuodamas gamtą.

Dažnai jis dirba sekdamas 
vandeninių paukščių drožinėji
mo tradicija, kuri buvo pradėta 
Šiaurės Amerikos indėnų! Jie 
naudojo šiuos medinius paukš
čius privilioti gyviems paukš
čiams medžioklės metu. Atvykę 
europiečiai pasisavino šią droži
nėjimo tradiciją ir po truputį 

ris, vaisiai, užauginti jų sode. 
Šiemet buvo labai derlinga va
sara, obelys, kriaušės tiesiog 
linksta nuo vaisių. Ne tik pasi
vaišinome, dar ir kelionėn įsidė- 
jome. Deja, kai reikėjo pajudėti, 
automobilio motoras neužsive- 
dė - taip gerai iki šiol mums 
tarnavusi “Latvija” (Šiaulių teat
ro autobusiukas) sugedo.

Ilgai teko laukti, kol pats 
vairuotojas sutaisė. Pasirodo, p. 
Stasys ne tik puikus vairuotojas, 
bet ir geras mechanikas. Paga
liau visi susėdome į autobu
siuką ir, padėkoję vaišingiems 
šeimininkams, iškeliavome į 
Biržus.

Biržuose
Ten jau su nekantrumu mū

sų laukė kultūros skyriaus va
dovas. Vos pasitikęs mus pa
kvietė pietauti ir vėliau aplan
kyti Radvilų rūmus.

Širdis smarkiau plakė vaikš
čiojant Radvilų pėdomis po rū
mus. O kad sienos prakalbėtų, 
kiek jos mums papasakotų! Da
bar ten įrengtas muziejus.

Vienoje salėje tarp kitų pa
veikslų ant sienos kabo paveiks
las garsiojo lietuvių režisieriaus 
Boriso Dauguviečio tėviškės, 
“Aukuro” steigėjos, režisierės, 
aktorės Elenos Dauguvietytės- 
Kudabienės gimtinės. Nesunku 
įsivaizduoti kiek prisiminimų 
sukėlė šis apsilankymas!

Bet dar viena staigmena! 
Prieš spektaklį į Kultūros rū
mus atvyko 92 metų amžiaus 
moteris, kuri ponią Eleną ne
šiojo ant rankų, kai ji buvo dar 
kūdikis. Ji buvo Dauguviečio 
dukterų auklė. Puikiai prisime
na jų šeimoje praleistus ketve
rius metus. Poniai Elenai ir jos 
dukrai Danutei ji daug pasakojo 
iš savo prisiminimų. Sako, daug 
kartų reporteriai ją yra klausi
nėję ir laikraščiuose rašę apie 
Boriso Dauguviečio gyvenimą. 
O kiek džiaugsmo susitikus po 
tiek metų!

Biržuose spektaklis pavyko 
dar geriau negu kituose mies
tuose. Salė buvo pilnutėlė žiū
rovų. Tai E. Kudabienės mies
tas!

Po spektaklio ilgai žmonės 
plojo, Biržų miesto meras su 
žmona, organizacijų vadovai 
sveikino, dėkojo, kad atvykome, 
apdovanojo gėlėmis ir pakvietė 
ten pat Kultūros rūmuose, gra
žioje salėje, pasivaišinti.

Iškilmingoje vakarienėje da
lyvavo miesto meras su žmona 
ir visa valdyba. Taip pat susipa
žinome su Biržų alaus daryklos 
savininku, kurio dėka visą vaka
rą nesibaigė skanus ąsočiuose 
alus.

Biržų alus skaistus kaip gin
taras. Gyrė ir tie, kurie alaus 
nemėgsta ir jo negeria (viena iš 
jų - šių eilučių autorė). Stalai 
pilni skanumynų. Ypač skani 

pradėjo išdrožinėti dailesnius 
paukščius. Šie jau nebetiko me
džioklei, bet tapo skulptūromis. 
Pabuvojus Petro Markuškio pa
rodoje, galima pajusti miško 
grožį ir ramybę. Linkime jam ir 
toliau sėkmingai dirbti šias me
džių skulptūras.

Petras Markuškis gimė Lie
tuvoje ir jau nuo jaunų dienų 
mėgo piešti ir drožinėti. Bet jis 
neturėjo sąlygų studijuoti meną. 
Jo tėvas statybininkas ragino jį 
studijuoti ekonomiką. Karo me
tu P. Markuškis pasitraukė į va
karus, o vėliau apsigyveno Ka
nadoje. „ . . , .

Snaige Šileikienė 

buvo paskrudinta juoda duona 
su česnakais. O Biržuose paga
mintas sūris - tikras skanu
mėlis! Netrukus užsimezgė šilti 
pokalbiai, tačiau atėjo laikas at
sisveikinti. Laimingos akimirkos 
trumpos. Nei aktoriai, nei sve
čiai skirstytis nenorėjo, bet to
lima kelionė, reikia išvykti. Jų 
lydimi vėl sėdome į autobusiuką 
ir nakties tamsoje išriedėjom 
puikiu keliu Šiaulių link.

Ir vėl pas rūpestingus šeimi
ninkus Šiauliuose, kurie mus iš 
po kiekvienos kelionės šiltai su
tikdavo. Buvo pakviesti fotogra
fai ir žurnalistai. Sekančią dieną 
Šiaulių laikraštyje buvo įdėtas 
ilgas aprašymas ir nuotraukos.

Paskutinis spektaklis
Mūsų gastrolės eina prie 

pabaigos. Paskutinis “Šiapus 
uždangos” spektaklis - Šiaulių 
dramos teatro rūmuose. Nors 
jau devynis kartus vaidinome 
įvairiuose Lietuvos miestuose, 
tačiau prieš paskutinį spektaklį 
buvo daugiausia baimės, jaudi
nimosi, rodos, kad tai premjera. 
Jautėme didelę įtampą, žinojo
me, kad vaidiname savo mies
tui. Jie laukia iš mūsų gero 
spektaklio.

Ačiū Dievui - neapvylėme. 
Jautėme gausių žiūrovų šilumą, 
į mūsų širdis atsiliepė širdimis. 
“Aukuro” komediją priėmė su 
juoku ir gausiais plojimais.

Po spektaklio buvo pasaky
ta daug gražių kalbų, sveikini
mų. Jautėme iš širdies plau
kiančius žodžius. Tai mums bu
vo didelė dovana. Nepagailėjo 
vargo, mus iškvietė, globojo. 
Scenoje kiekvieną apdovanojo 
gėlėmis. Dėkojo už draugystę ir 
vėl kvietė apsilankyti Lietuvoje.

Išleistuvės
Po spektaklio pakvietė visus 

aktorius ir svečius pabendrauti. 
Teatro kavinėje buvo padengti 
stalai su užkandžiais, vaisvan
deniais ir stipresniais gėrimais. 
Tai buvo mūsų išleistuvių vaka
ras. Tačiau nepasidavėme liūd
nai nuotaikai, skambėjo dainos, 
linksmi pašnekesiai ir pažadai, 
kad greitai susitiksime. Visi pa
vargome, bet džiaugėmės, kad 
gastrolės taip puikiai pavyko.

Dėkojome visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjo prie “Aukuro” viešnagės 
pasisekimo. Dėkojome šeimi
ninkams - Glitai Dautertaitei, 
Natalijai ir Vytautui Juškoms, 
Violetai ir Virgiui Jašiūnams, 
Sauliui (Edvardui) ir Audronei 
Pauliukoniams, kurie taip nuo
širdžiai mumis rūpinosi, globojo 
visomis jėgomis padėjo. Jiems 
mūsų visų nuoširdžiausia pa
dėka. Sudiev!

Sekančią dieną, Šiaulių mies
to katedroje padėkoję Aukš
čiausiam už sėkmingą viešnagę, 
atsisveikinome su Šiaulių mies
tu, mielais šeimininkais ir išvy
kome paskutinių atostogų dienų 
praleisti su giminėmis. Rugsėjo 
10 d. vėl visi susirinkome Vil
niaus oro uoste.

Mūsų brangūs kolegos Šiau
lių dramos teatro aktoriai at
skubėjo su šampanu ir šokola
diniais saldainiais mūsų išleisti.

Ačiū visiems
Nuoširdžiausias ačiū Šiaulių 

dramos teatro vadovybei: rū
pestingajam direktoriui p. An
tanui Venckui, meno vadovui 
Rolandui Atkočiūnui, akto
riams - Edvardui Pauliukoniui, 
Gražvydui Udrėnui, kurie talki
no “Šiapus uždangos” pastaty
me, Violetai ir Reginutei, ku
rios mus lydėjo ir mums be galo 
daug padėjo. Ačiū Virgiui už 
nuostabią muziką, kuri dar au
syse tebeskamba. Ačiū visiems 
scenos darbuotojams ir su mu
mis keliavusiems. Jūsų veiduose 
visuomet švytėjo šypsena, links
mumas, nuoširdumas, visuomet 
buvote pasiruošę mums padėti. 
Ačiū vairuotojui už laimingas 
keliones.

Su meile apglėbiame Jus vi
sus, prašydami Jums sveikatos, 
ištvermės ir Dievo palaimos. 
Ačiū, kad į mūsų širdis atsilie
pėte širdimi. Ačiū gausiems žiū
rovams, kurie teatrą įvertina ir 
myli. Iki pasimatymo!
Lik sveika, tėviške žalia! 
Tu mano ir su vėtromis 
Tamsiais miškais, atplaukiančiam 
Su Baltija žuvėdromis 
Vardu mane bešaukiančiam.

Dail. SNAIGĖ ŠILEIKIENĖ atidaro PETRO MARKUŠKIO dailės 
darbų parodą Anpilyje 1997.XI.2. Parodą surengė KLK moterų draugi
jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

Filmas apie Arvydą Sabonį
Trumpai jis vadinamas “Sabas”

EDVARDAS ŠULAITIS
Per Čikagoje veikiančią lie

tuvių televizijos vienos valandos 
programą (šeštadienių rytais) 
buvo parodytos čia pagaminto 
filmo “Sabas” ištraukos. Čika
gos ir apylinkių lietuviai 1997 
m. rugsėjo 28 ir spalio 4 d.d. 
matė ištraukas (45 minutes) iš 
95 minutes trunkančio filmo 
apie žymiojo krepšininko Arvy
do Sabonio gyvenimą ir jo lai
mėjimus krepšinyje.

Šio filmo kūrėjas - Vytau
tas V. Landsbergis buvo atvykęs 
į Čikagą ir čia kartu su Ame
rikos lietuvių TV vedėju Arvy
du Reneckiu porą savaičių dar
bavosi prie šio filmo užbaigimo. 
A. Reneckis anksčiau yra dirbęs 
kaip dokumentuotojas Lietuvos 
kino studijoje, o dabar jau antri 
metai vadovauja Amerikos lie
tuvių TV programai, kurią iš 
dalies finansuoja Lietuvos val
džia, o medžiagos jai parūpina 
Lietuvos NRTV, kurios direk
torius Arvydas Ilginis su “Ar
monikos” ansambliu viešėjo 
Šiaurės Amerikoje.

A. Reneckis, kuris yra vie
nas iš šio filmo operatorių ir 
montuotojas, filmavimo reika
lais dar pavasarį lankėsi Port- 
lande, kur nufilmavo nemaža 
medžiagos. Taip pat jis A. Sa
bonį yra filmavęs ir Čikagoje, 
kai šis čia pernai keliais atvejais 
viešėjo. Filmui medžiagos imta 
iš archyvų Lietuvoje, dar iš so
vietinių laikų. Taip pat daug 
naudotasi JAV televizijos vaiz
dais iš A. Sabonio pasirodymų 
krepšinio aikštelėse, žaidžiant 
NBA lygoje.

Pats A. Reneckis šį filmą 
vertina ne taip jau gerai. Jis sa
ko: “Jeigu būtų mano valia, aš 
kitaip jį būčiau kūręs”. Tačiau 
šiaip ar taip teigiant, tai vis ge
riau negu nieko ir aš manau,

Po Tavo meile
Nenutolk, -
Leiski jausti artumą - 
Gyvenimo saulė - 
Jame...
Kai užgriūva naktis, 
Slegia dvasią ir kūną, 
Nušvinta guodžiantis: 
"Eime..."

Prie Tavo kojų - 
Pasaulis margas, 
Gerumas, Meilė, 
Šventa Viltis, 
Ramybės saulė, 
Nurimęs vargas 
Po Tavo Meile 
Palaima švis...

* * *

Susitinka takeliai 
Po Tavo Palaima, 
Keliauja smėlynais, 
Beribiu sniegu, 
Keliais vandenynų, 
Miesteliais ir kaimais...

Po Tavo Palaima 
Tave sutinku... 

kad žiūrovui Lietuvoje jis turėtų 
patikti, nes ten A. Sabonio var
das dar populiaresnis negu už
sienyje. Lietuvos televizijoje 
“Sabas” turėtų pasirodyti lap
kričio mėnesį.

Čikagiškė lietuvių televizija, 
kuri trumpai vadinasi ALTV 
matoma kiekvieną šeštadieno 
rytą nuo 7 v. per 23-jį kanalą. 
Spalio 25-ją buvo parodyta jau 
80-ji tokia programa.

Ši programa yra vienintelė 
už Lietuvos ribų veikianti. Jos 
išlaikymas nėra lengvas. Jeigu 
ne Lietuvos valdžios finansinė 
parama, vargu ar ji ilgėliau ga
lėtų gyvuoti. Taip pat gaunama 
ir kai kurių filmų iš Lietuvos 
televizijos. Ypač noriai žiūrima 
savaitinė Lietuvos žinių san
trauka. Taip pat žiūrovų buvo 
mėgstama ir trumpų dokumen
tinių filmų serija apie Lietuvos 
miestus bei miestelius.

Rodant medžiagą iš Lietu
vos, žinoma, nukenčia vietinės 
lietuviškosios veiklos kronikos. 
Per valandą laiko neįmanoma 
daug ką parodyti. Stotis siūlo 
imti dar vieną valandą, tačiau 
tuomet ir kaina būtų kita. Bet 
pirmiausia norima pakeist pro
gramos laiką, nes šeštadienio 
ankstyvas rytas nėra priimtinas 
daugeliui žiūrovų. Norima gauti 
vietą šiokiadienio vakare,, bet 
jos tuo tarpu dar reikia laukti.

Nepaisant nepriteklių bei 
trūkumų (o kas jų neturi?), lie
tuvių televizijos programa gy
vuoja, nes ji yra labai reikalinga. 
Per praėjusius kelis mėnesius, 
kai buvo kritiška padėtis, žiūro
vai ją parėmė piniginėmis au
komis. Programos vadovas ti
kisi, kad ir ateityje bus gaunama 
tokia mūsų tautiečių parama.

Televizijos programos rei
kalais galima rašyti šiuo adresu: 
ALTV, P.O. Box 215, Downers 
Grove, IL 60515.

Dėkoju už rytą, 
Už skambančią tylą, 
Už lašą gaivinantį

Pirmo lietaus...
Dėkoju už Meilę - 
Joj skausmas prabyla, 
Nušvinta saulelė 
Takely žmogaus...

* * *

Kokios greitos dienos - 
Metų saulė gęsta, 
Šypsosi
Ne už kalnų Nauji...
Padedi apsunkusią 
Ir skaudžią naštą, 
Pasitikt naujos

Eini...

Širdimi glaudi, 
Širdim apraudi 
Netektis, svajonę 
Ir atradimus, 
Žemės įkvėpimą, 
Atilsėlį skaudų 
Švintančia palaima 
Ženklinantį mus...

Valerija Vilčinskienė

Lietuvos maironiečių draugi
ja išleido Punsko ir Seinų lietu
viams paruoštą leidinį apie ten 
gyvenančių tautiečių papročius, 
dainas, pasakas bei kitą smulkiąją 
tautosaką. Knyga “Punsko ir Sei
nų krašte” turi informacijai skir
tus 25 spaudos lankus.

Keliaujanti lietuvių liaudies 
meno paroda, surengta Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus Čika
goje, lankosi Ilinojaus valstijos 
miestuose ir didesniuose mieste
liuose. Rugsėjo 5 - spalio 26 d.d. 
ji buvo surengta Freeporto dailės 
centre. Ten buvo rodomi Lietu
vos ir JAV lietuvių tautodailinin
kų kūriniai - medžio skulptūros, 
drožiniai, tautiniai drabužiai, juos
tos, velykiniai margučiai, šiau
dinukų paveikslai, kalėdinių eglu
čių papuošalai bei kiti rodiniai, 
gauti iš Balzeko muziejaus Či
kagoje, Lietuvių dailės muziejaus 
Lemonte bei privačių rinkinių. 
Šios parodos keliones rėmė Lie
tuvių fondas Čikagoje ir Ilinojaus 
dailės taryba.

Jauno pianisto Andriaus Žla- 
bio koncertą Čikagos lietuviams 
šį rudenį Jaunimo centre surengė 
Amerikos lietuvių radijo progra
mos vedėjas Anatolijus Siutas. 
Svečias yra M. K. Čiurlionio me
no mokyklos Vilniuje absolven
tas, fortepijoną studijavęs Laimos 
Jakniūnienės klasėje, 1989 m. lai
mėjęs I vietą tarptautiniame Ba
lio Dvariono pianistų konkurse. 
Laimė jį lydėjo ir virtuoziškų pia
nistų tarptautiniuose konkursuo
se Prahoje 1989 bei 1991 metais. 
Atvykti į JAV A. Žlabys pasinau
dojo sudaryta proga dalyvauti 
tarptautinėje Interlocho meno 
akademijos stovykloje Mičigane. 
Ten laimėjo vienerių metų studi
jas Interlocho meno akademijoje 
1994-95 mokslo metais. 1995 m. 
jam pavyko įstoti prestižinin fun- 
datorės vardu pavadintan Curtis 
muzikos institutan Filadelfijoje. 
Ten jis yra patenkintas dabartiniu 
savo mokytoju Seymouru Lipkinu 
ir žada siekti bakalauro diplomo. 
Koncertui Čikagos lietuviams dvi
dešimtmetis A. Žlabys buvo pasi
rinkęs po vieną J. Haydno, L. 
Beethoveno, F. Liszto sonatą ir 
tris M. K. Čiurlionio preliudus 
bei savo sukurtą “Improvizaciją”, 
dedikuotą Vilniuje gyvenančiam 
tėvui.

Federacinės Australuos par
lamente Kanberoje 1997 m. spa
lio 28 d. buvo prisimintas pirmųjų 
pokarinių baltiečių atvykimo pen
kiasdešimtmetis. Minėjimas, su
rengtas Australijos baltiečių ta
rybos, įvyko vakarinio priėmimo 
forma. Jame dalyvavo apie 20 fe
deracinio parlamento narių ir po 
penkiolika lietuvių, latvių ir estų 
atstovų. Imigracijos ministeris 
Philip Ruddock nušvietė dabarti
nės Australijos per pusšimtį metų 
nueitą kelią nuo užsispyrusių ang
losaksiškų tradicijų iki daugiakul- 
tūrės valstybės, kurios pastate 
baltiečiai yra vienas kertinių ak
menų. Baltiečiai atnešė laisvės 
sampratą, atkreipdami dėmesį į 
komunizmo pavojų. Tada ir jam 
pačiam teko įsijungti į antikomu
nistines demonstracijas.

Informaciniame “Mūsų pas
togės” pranešime taipgi rašoma, 
kad apie baltiečius kalbėjo ir jau
nesnio amžiaus politikas Martin 
Ferguson, dabartinis opozicijos 
vado pavaduotojas. Jis pabrėžė, 
kad baltiečius tada Australijon 
pakvietė darbiečiai Ben Chipley 
ir Arthur Calwell. Pasak M. Fer- 
gusono, atvykėlių eilėse iškilo lat
viai plaukikai Ilse ir Janis Kon
rads, tokie komerciniai galiūnai, 
kaip latvis Janis Spalvins ir estas 
Arvi Parbo, o naują Australijos 
gamtos pasaulį atskleidė lietuvis 
Olegas Truchanas. Trečioji kalbė
toja buvo estė Tiiu Sallassoo, ta
da pirmuoju transportu Austra
lijon atvykusi su mama ir išaugusi 
akademine mokslininke. Ji dalijo
si tuometiniais atvykimo įspū
džiais. Priėmimui vadovavo jį su
organizavęs dabartinis Australijos 
baltiečių tarybos pirm, estas Jaak 
Peedo. Jame dalyvavo visų trijų 
Australijos baltiečių bendruome
nių pirmininkai ir garbės konsu
lai. Lietuviams atstovavo Lietu
vos garbės konsulas Sidnyje Vik
toras Šliteris, buvęs garbės konsu
las dr. Algis Kabaila, ALB krašto 
valdybos pirm. dr. Vytautas Do- 
niela, ALB Kanberos apylinkės 
pirm. Rasa Mauragienė. Po pri
ėmimo Australijos parlamento 
rūmuose baltiečiai persikėlė Kan
beros lietuvių kluban vakarienei 
ir tolimesniems pokalbiams.

Kompozitoriaus Aleksandro 
Kačanausko (1882-1959) šimtas 
penkioliktąsias gimimo metines 
kauniečiai paminėjo gegužės pa
baigoje. Ta proga velionis buvo 
prisimintas Kauno arkikatedroje- 
bazilikoje atnašautomis Mišiomis, 
Kauno filharmonijoje surengtu 
koncertu, jo kapo aplankymu Pet
rašiūnų kapinėse.

Šiemetinius “Sidabrinių bal
sų” konkurso laureatus paskelbė 
Lietuvos liaudies kultūros cent
ras. Šiame konkurse dalyvavo vo
kaliniai ansambliai ir dainuojan
tys solistai iš visos Lietuvos. Ver
tintojų komisija pirmąją premiją 
paskyrė sol. Jolantai Stumbrienei 
iš Rokiškio. Geriausiu ansambliu 
buvo išrinktas Marijampolės vyrų 
“Sūduvietis”, vadovaujamas Remi
gijaus Morkūno. Baigminė kon
kurso dalis įvyko Vilniuje, Lietu
vos filharmonijoje. Vertintojų ko
misijos nuomone, konkursui ypač 
gerai buvo pasiruošę Marijampo
lės miesto, Rokiškio, Raseinių, 
Pakruojo, Molėtų, Širvintų, Zara
sų, Šiaulių, Jurbarko ir Kupiškio 
rajonų dainininkai.

Lietuvos pučiamųjų instru
mentų orkestras “Trimitas” šie
met mini veiklos keturiasdešimt
metį. Šia proga “Trimitas” ir Lie
tuvos muzikos centras kovo ir ba
landžio mėnesiais buvo paruošęs 
religinės muzikos programas kon
certams šventovėse. Aštuonių 
koncertų serija įvairiose Vilniaus, 
Kaišiadorių ir Panevėžio švento
vėse buvo pradėta Rūdiškių Šven
čiausiosios Jėzaus Širdies švento
vėje. Skambėjo Juozo Naujalio ir 
užsienio kompozitorių religiniai 
kūriniai. Šios serijos koncertų 
programas atlieka sol. Judita Lei- 
taitė, klarnetininkas Algirdas 
Budrys ir “Trimito” orkestras, tu
rintis du dirigentus - Romą Bal
čiūną ir Antaną Kievišą.

Lietuvos vardas pirmą kartą 
istorijoje yra paminėtas Harzo 
kalnų papėdėje esančio Vokieti
jos Kvedlinburgo (Quedlinburg) 
miesto metraščiuose 1009 m. Tad 
Lietuva jau pradeda ruoštis savo 
vardo tūkstantmečio iškilmingam 
paminėjimui 2009 m. Prez. Algir
das Brazauskas 1997 m. gegužės 
8 d. pranešė šiam tikslui oficialiai 
sudarytą valstybinę komisiją, o ji 
darbą pradėjo paskelbtu konkur
su ženklo, įamžinančio Lietuvos 
vardo tlūkstantmetį. Tas konkur
sas 1997 m. liepos 1 - spalio 27 
d.d. susilaukė pusšimčio dalyvių, 
paruošusių 70 ženklo projektų. Ju 
paroda buvo surengta M. Mažvy
do bibliotekoje. Tačiau vertintojų 
komisija nerado nė vieno, kuris 
būtų vertas 5.000 litų premijos. 
Tad įvykusio konkurso parodos 
dalyviams buvo pasiūlyta pagerin
ti parodoj išstatytus projektus, o 
kiti skatinami įsijungti į dar vieną 
Lietuvos tūkstantmečio ženklo 
konkursą 1997 m. lapkričio 1 - 
1998 m. sausio 15 d.d. Laimėtojų 
laukia pirmoji penkių tūkstančių 
litų premija ir trys paskatinamo
sios po tūkstantį. Rezultatai bus 
paskelbti 1998 m. vasario 15, Va
sario šešioliktosios išvakarėse.

Muzikologas Vytautas Lands
bergis savo šešiasdešimt penktąjį 
gimtadienį 1997 m. spalio 18 d. 
atšventė M. K. Čiurlionio muzi
kos labdaros koncertu Vilniuje, 
Lietuvos filharmonijos salėje. Vi
sas šio koncerto pelnas su 7.367 
litų aukomis buvo skirtas neįga
liems vaikams. Jų fondui šiuo 
koncertu buvo sutelkta 13.000 li
tų. Muzikologas V. Landsbergis 
koncertui buvo pasirinkęs kelio- 
liką fortepijoninių M. K. Čiurlio
nio kūrinių, suskirstytų nedidelė
mis grupėmis. Klausytojai stebė
josi vis dar mikliomis pianisto 
rankomis, nors jos dabar pri
klauso politikui V. Landsbergiui, 
Lietuvos seimo pirmininkui. Kon
certą transliavo Lietuvos radijas. 
Tad dalyviai buvo prašomi ne
trukdyti transliacijos ilgais ploji
mais. Tačiau niekas sukaktuvi
ninko prašymo nepaisė. Eilė svei
kintojų laukė su gėlėmis. Jiems 
muzikologas V. Landsbergis pa
skambino ištrauką iš simfoninės 
poemos “Jūra”, primindamas, kad 
pats M. K. Čiurlionis šį savo kū
rinį vadindavo “Santaika”. Svei
kintojų eiles papildė būrys atėju
sių vaikų iš laikinosios globos na
mų “Atsigręžk”. Aštuonmetė Ju
lytė sukaktuvininkui padainavo 
estradinę dainelę, kaip yra gera 
gyvenime turėti tikrą draugą. V. 
Landsbergis pasirašinėjo autogra
fus ant savo naujosios knygos 
“Lūžis prie Baltijos”. V. Kst.
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pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto. Ontario M6II IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4S16 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v,r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, Iki 8 v.v,—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term. Indėlius..........,....3.50%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term. Indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.25%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk..............4.25%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd......3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd......3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd......4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pat. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl..;...... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.75%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.25%
2 metų...................... 5.90%
3 metų...................... 6.25%
4 metų......................6.40%
5 metų...................... 6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortglčlus iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC” kOftClė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

LEIhiS REFIUGEllATIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas e Skalbimo mašinas, džiovintuvus
e Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

■■illllllllllllllllllllll

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

l)K VI 1)1
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKATN 3836 BL00R ST w etobicokE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

BLOOR & HAVELOCK - dviejų šeimų namas - $219,900. 
DUPONT & ANNETTE - 8 kambariai, 2 virtuvės - $159,900.

Skambinti
TEODORUI STANULIUI

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

©bSI’Oli TAS
Kas naujo Europoje?

Vokietijos televizijos sporto 
kanalas nakties metu rodo NBA 
(taip pat ir futbolo) rungtynes. Pa
stebėjęs televizijos programoje, kad 
bus rodomas Portlando "Blazers” ir 
Detroito “Pistons” susitikimas, be 
jokio svyravimo atsisakiau miego, 
norėdamas pamatyti A. Sabonio 
žaidimą. Mūsiškis neapvylė, gerai 
žaidė, nors prieš rungtynių pabaigą, 
gavęs penketą baudų, turėjo palikti 
aikštę. Vokietis komentatorius Ar
vydo nevadino amerikiečiu, bet 
“Litauer”, keletą kartų pasakyda
mas, kad lietuviai jį laiko Lietuvos 
didvyriu.

1998 m. pasaulinių moterų 
krepšinio pirmenybių rengėja yra 
Vokietija. Valstybės padalintos į 
keturius pogrupius. Lietuvai teks 
susitikti su JAV, Kinija ir dar viena, 
neišaiškinta Afrikos atstove. Vokie
tijos televizijos sporto komentato
rius “liejo ašaras”, kad Vokietija 
pateko į stiprų pogrupį, kuriame 
yra Kuba. Bet ką kalbėti tuomet 
Lietuvai, kuriai teks kovoti prieš 
JAV? Į tolimesnius žaidimus iš 
kiekvieno pogrupio pateks trys 
valstybės, o iš jų sudarytos dvi gru
pės. Lietuva 1998 m. gegužės mėn. 
26-28 d.d. žais Karlsruhe mieste, 
nuo mano vietovės tik 70 km. Lie
tuvaitės neturės jokių problemų pa
tekti į tolimesnius žaidimus. Jeigu 
sveikata leis - teks nuvažiuoti.

1999 m. Europos moterų krep
šinio pirmenybės įvyks Lenkijoje.

Lietuvaitės kaip Europos meisterės 
be jokios kvalifikacijos automatiš
kai pateko į pirmenybes.

Vygantas Petkevičius rankinį 
žaidžia Magdeburgo klube, kiek
vienose rungtynėse įmesdamas 4-5 
įvarčius. Priėmęs Vokietijos piliety
bę, lietuvis tuoj pat buvo įtrauktas į 
jos rinktinę, taip pat pelnydamas 
vokiečiams įvarčius. Paskutiniu me
tu, Vokietijai žaidžiant tarpvalsty
bines draugiškas rungtynes, lietuvio 
televizijoje (ir pavardės spaudoje) 
nemačiau. Atrodo, kad treneris į 
rinktinės sąstatą nori įjungti naujus 
žaidėjus.

Užėjus stipriai miglai, fubolo 
rungtynės tarp dviejų Anglijos vie
nuolikių teisėjo buvo nutrauktos, 
nes žaidėjai nematė vartų. Vienos 
komandos vartininkas liko ir toliau 
“sargyboje” galvodamas, kad jo visi 
žaidėjai yra priešininko pusėje. Tik 
po 15 min. nuėjęs į aikštės vidurį ir 
neradės nė vieno žaidėjo, nuleidęs 
galvą nuėjo į persirengimo kamba
rį. Jo komentaras: “Aš buvau nu
stebintas silpnu “Worksop” žaidi
mu, nes jo puolėjai nepasiekė mano 
vartų...” K.B.

“Aušros” žinios
Aras Ignatavičius, “Aušros” 

krepšinio komandos žaidėjas, buvo 
išrinktas geriausiu žaidėju “Queens 
university” gimnazijų krepšinio tur
nyre. St. Michael’s krepšinio ko
manda šitą turnyrą laimėjo, ir Aras 
Ignatavičius sumetė 35 taškus baig
mės rungtynėse.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

$1,000 mažiau algos per 3 me
tus negu buvo siūlyta derybose. 
Per tą laikotarpį algos bus pa
keltos 1.5%, 1.75% ir 1.9% 
kasmet. Pašto darbuotojai (“pos- 
ties”), kurių yra 45,000, gruo
džio 4 d. turėjo grįžti į darbą, 
buvo nepatenkinti, grasino val
džios ir bendrovių pašto trukdy
mu, ir praleisiantys eilinį kalėdi
nį paštą be ženklų.

Jungtinių Tautų taikos pa
laikymo misija Haiti valstybėje 
užsibaigė lapkričio 30 d. Sugrįš 
Kanados dalyviai, kurių buvo 
650 kareivių ir 60 policijos na
rių. Misijos tikslas buvo padėti 
atstatyti demokratinę santvarką 
ir apmokyti korupcijos sugriau
tą policiją po to, kai JAV 1994 
m. padėjo nuversti diktatūrinę 
karinę “juntą”.

JT saugumo tarybos nutari
mu liks 24 Kanados kariai, ir 
dar 22 policininkai pagal atskirą 
pagalbos užsieniui programą. 
Taip pat Kanada palieka 6 šar
vuotus karinius lėktuvus.

Kanados užsienio reikalų 
ministeris Lloyd Axworthy bu
vo pirmasis signataras sutarties 
dėl minų panaikinimo. Kanada 
buvo iniciatorė šios sutarties, 
kurią pasirašyti atvyko į Otavą 
125 valstybių atstovai gruodžio 
3 d. Norvegija, Pietų Afrika, 
Belgija ir Austrija taip pat prisi
dėjo prie sutarties puoselėjimo 
akcijos.

Ministeris pirmininkas Jean 
Chretien pasirašymo proga per
davė Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui Kofi Annan 
oficialų Kanados parlamento 
patvirtinimą sutarties, kuri įsi
galios 6 mėnesiams po to, kai 
40 signatarų parlamentai bus ją 
patvirtinę įstatymais.

J. Chretien pranešė, kad Ka
nada suteiks $100 mln. per 5 me
tus paremti įvairius kraštus mi
nų naikinimui ir šalpai minų su
žalotiesiems. Sutartį pasirašyti 
atsisakė JAV, Rusija ir Kinija.

Kvebeko premjeras Lucien 
Bouchard “Parti Quebecois” 
suvažiavime lapkričio 29-30 d.d. 
pranešė, kad jeigu Kanados 
Aukščiausiasis teismas nuspręs, 
jog Kvebekas neturi konstituci
nės teisės atsiskirti, jis skelbs 
naujus rinkimus.

Jo pavaduotojas Bernard

Veiklos žinios
Raimundas Mažuolis, buvęs 

iškilus Lietuvos plaukikas, palikęs
Lietuvą vėl pasirodė plaukimo ba
seine Indianapolyje įvykusiose plau
kimo pirmenybėse. 50-ties metrų 
b.s. plaukime laimėjo pirmą vietą. 
Jo laikas - 22.91 sek.

R. Koraco taurės krepšinio 
varžybose Vilniaus “Statyba” Kaza
nėje įveikė vietos “Lokomotyvo” 
krepšininkus 87:75. Tos pačios tau
rės varžybose Šiauliuose “Šiauliai” 
įveikė Rusijos “Šachtioną” 72:52.

Pasaulio futbolo pirmenybėse 
Lietuva žais vienoje grupėje su Bra
zilija, P. Korėja ir JAV. Pirmas gru
pės rungtynes Lietuva žais liepos 29 
d. prieš P. Korėją, liepos 30 d. prieš 
JAV ir liepos 31 d. prieš Braziliją.

Klaipėdos “Neptūno” krepši
ninkai žaidė JAV-bėse su universi
tetų komandomis. Dvejas rungty
nes laimėjo pasekmėmis 70:62 ir 
71:59 ir pralaimėjo 96:53 ir 98:86.

Lietuvos merginų krepšinio 
rinktinė taip pat viešėjo JAV-bėse 
ir žaidė prieš universitetų koman
das. Lietuvos merginos iš 6-ių žais
tų rungtynių laimėjo 4-rias. Laimė
tų rungtynių pasekmės 72:53, 76:61, 
107:65, TltlA. Pralaimėtų rungtynių 
pasekmės 80:84 ir 64:75. AS.

LIETUVIŲ
KREDITO T T T J—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

Landry buvo pareiškęs, kad to
kiu atveju reikėtų sušaukti refe
rendumą, bet premjeras nesuti
ko. Jis teigė, kad nereikia refe
rendumo įrodyti, jog Kvebeko 
teritorija yra nedaloma, ar kad 
provincija turi teisę spręsti savo 
politinę ateitį. Premjeras tikisi, 
kad Aukščiausiasis teismas, ku
rio sprendimas gali užtrukti dar 
metus, nepripažins Kvebekui 
atsiskyrimo teisės. Tad jis galė
tų skelbti rinkimus 1999 m. pa
vasarį, neabejodamas, jog bal
suotojai rems Kvebeko teisę 
atsiskirti ir jo planuojamą ba
lansuotą biudžetą 1999-2000 m.

Ontario provincija lapkri
čio 27 d. priėmė įstatymą dėl 
policijos tarnybos,' kuris panai
kino civilių “Public Comp
laints” komisiją, leidžiančią vi
suomenei pateikti skundus dėl 
policijos pareigūnų veiklos. Da
bar visi skundai bus kreipiami 
policijos šefams, o dėl jų spren
dimų bus galima apeliuoti į 
“Ontario Civilian Commission 
on Police Services”. Policijai 
neteisėtai sužalojus arba nužu
džius asmenis, sąlygas tiria 
“Special Investigations Unit”.

Šiuo įstatymu bus sutaupo
ma $3.8 mln. per metus. Savi
valdybės turės daugiau galios 
kontroliuojant policijos admi
nistravimą. Savivaldybių tarybos 
turės teisę prižiūrėti paskiriant 
policijos valdymo įstaigų narius 
ir jų biudžetus. RSJ

Skautų veikla
• Skautų-čių tradicinės Kūčios 

- gruodžio 14 d., 4 v.p.p. Prisikė
limo parapijos salėje. Joms ruošiasi 
visa Toronto skautija ir tėvų komi
tetas. Programoje: tradiciniai Kū
čių valgiai, kalėdinės giesmės, drau
govių pasirodymai, Kalėdų senelis. 
Kviečiami visi buvę skautai-tės, visi 
skautininkai-kės, rėmėjai bei tė
veliai.

• Skautai vyčiai ir vyr. skautės 
su vadovais - v.sl. G. Karasiejumi ir 
j.ps. Z. Nausėdiene gruodžio 20 d. 
ruošiasi kalėdojimui. Visi nariai-rės 
renkasi Lietuvių Namuose 5 v.p.p. 
Bus aplankomi “Vilnius Manor” gy
ventojai ir toje apylinkėje gyvenan
čios lietuvių šeimos.

• Šį rudenį pirmąją Gilwelio 
kursų skaučių dalį lankė ir baigė 
skaučių dr-vės globėja s. fil. N. Si- 
monavičienė ir draugininke vyr. sk. 
I. Petrauskienė, o prityrusių skautų 
dr-kas ps. fil. A. Simonavičius - 
prit. sk. I-mą dalį. Jis yra ir Kana
dos rajono brolijos atstovas. To
kiais kursais turėtų susidomėti ir 
daugiau vadovų-vių, nes tai nau
dingas pasitobulinimas vadovavimo 
darbe.

• Šv. Kalėdų proga Toronto 
skautija sveikina visus dvasios va
dovus, tėvelius, mamytes, rėmėjus 
bei visą lietuvių visuomenę. Naujieji 
metai tebūna sveiki ir darbingi. F.M.

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.00% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
3.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortglčius

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...... ..7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................. ..5.50%
2 metų................. ..5.90%
3 metų................. ..6.25%
4 metų................. ..6.40%
5 metų................. ..6.60%

su keičiamu 
nuošimčiu.......... ..4.95%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard}
rac

TIPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. -r 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

S

u Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Ave., Toronto Ont, M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES
tel. 416 763-5161

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

Prieš perkant ar parduodant namą prašau kreiptis Į mane.

Kęstutis (Ken) Raudys, agentas 
416 239-8881 24 vai. pager, namų: 416 231-2367 
Parduodamas 4 miegamųjų namas, kuriame galima 
įrengti raštinę. Tiktų daktarui, advokatui, buhalteriui, 
konsultantui ar panašiam profesionalui. Daug vietos 
automobiliams pastatyti. Geras išvažiavimas j greitkelį, 
netoli Mineola's prestižiniame rajone. Mississaugoje.
Countrywide westioe realty inc
4214 Dundas St. W. Suite 106, Etobicoke, ON 
M8X 1Y6 E-mail: kraudys@idirect.com

Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

ANTANAS 
GENYS

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

N ordland Express 1650 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8

Kelionės j visus kraštus, visomis oro linijomis!
Į Vilnių: nuo spalio 1 d. specialia sutartimi su Lietuvos avialinija 

nupigintos žiemos sezono kainos ir pritaikomos skrendantiems 
iš Halifakso, Montrealio, Otavos, Toronto, Edmontono, 
Kalgario ir Vankuverio.

REMKIME SAVĄJĄ ORO LINIJĄ!
Tik mes išrašom bilietus ant LAL bilietų šaknelių!
Tikimės, kad šios kainos yra tikrai geriausios visoje Kanadoje!

Pasitikrinkite - ir tada skambinkite ALGIUI MEDELIUI. Pas mane 
atvažiuoti nėra būtina - kelionę sutvarkysim telefonu, bilietus pristatėm!

Asmeniškai susitikti su manimi Queen Travel įstaigoje galite trečiadieniais 
tarp 11 vai. ryto ir 5 vai. vak., arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus.

ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York

Hamilton

London

Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont.
416 222-4021
Alfredas Zorkus
905 522-9966
Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751
Andrejs Vitals
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

mailto:kraudys@idirect.com


«Kanados-Lietuvos vaikų 
šalpos fondas “Globa”

šelpia Lietuvos našlaičius, kurie yra augi
nami globėjų šeimose. Iš Kanados lietuvių 
surinktų aukų kiekvienam našlaičiui 
mokama mėnesinė 50 Lt. pašalpa.

Sv. Kalėdų proga dėkojame prisidėjusiems prie našlaičių 
šalpos ir linkime laimingų Naujų metų. 1997 metais aukojo: J. 
Akelaitis, J. Bailey, Pr. Bastys, L. Balsienė, J. Bakis, A. 
Basalykas, R. Bekerienė, E. Čepas, J. P. Ivanauskai, N. Jukna, 
O. Jurka, I. Kaliukevičius, A. V. Kulniai, G. S. Kuzmai, Wm. 
Maskell Ins., V. B. Palilioniai, V. Pačkauskas, T. Renkauskienė, 
J. Rukšienė, L. Rutkauskas, J. M. Uleckai, G. Uleckas, M. 
Uleckienė, G. Urbonas, A. A. Valadkos, Ž. Žebrauskienė.

Remkime Lietuvos našlaičius!
Aukos priimamos “Paramos” bankelyje, sąsk. nr. 10858, 

Prisikėlimo parapijos bankelyje, sąsk. nr. 166719.17. Platesnę in- 
formaciją teikia: “Globa” 114 Evelyn Cr., Toronto, Ontario, jį 

jr M6P 3E1, tel. 416 769-1266, faksas 416 769-4191. JL
* A
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Vytautas Sendžikas, Feliksas Mockus, Bronius Saplys Ntr. R.S. Jonaitienės
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Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

CitMi! Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

West Realty Inc., REALTOR* 
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

IŠ GYDYTOJO UŽRAŠU Toronto

m SCAHDDWIAN1Travel- - - - - - -.- - - - - - - - - - -‘■ppntrp KELIONES Į LIETUVĄ 1997198
L L C Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

*** Sutvarkome keliones j visus pasaulio kraštus ***
(Lėktuvų bilietai išrašomi mūsų įstaigoje)

*** Parūpiname kelionės, sveikatos ir lankytojų draudas *** 
Skambinkite Audronei arba Leenai, tel. 416 483-0555 (Toronte)

Tel. (iš kitų Kanados miestų) 1-800-263-7454, faksas 416 440-4179
191 Eglinton Avė. E. Toronto, Ont. M4P IKI 

Registracijos # 02556148

Dr. DAIVA 
NORKIENĖ 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

Mielai priima naujus pacientus 
(416) 767-7725 

2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

REŽVISŠWest Fioalty Ino.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616. namų - 416 532-5893

Geri kaimynai
Netolimos praeities vaizdelis

stra Travel
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *

" Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas j namus per vieną parą)
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Kreipkitės visomis darbo dienomis
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

DR, LEONARDAS 
POVILIŪNAS, Vilnius

Nedidelė N rajono teismo 
salė. Teisiamas Jonas N., kuris 
neblaivus būdamas peršovė sa
vo sugėrovą Petrą M.

- Kaip tai įvyko? - klausia 
teisėja.

- Nežinau, buvau girtas, ne
prisimenu kas ir kaip vyko, - sa
ko teisiamasis, kresnas, storo
kas, tamsių plaukų virš 40 metų 
vyras. Jis - truputį pliktelėjęs. 
Jo nosies, veido oda atrodo 
rausva. Medikui aišku, kad tai 
nosies ir skruostų odoje išsiplė
tusios kraujagyslės dažniausia 
dėl nuolatinio alkoholio vartoji
mo. Tai jau kepenų ligos žymės.

- Ar daug tą dieną išgėrėt?
- Neprisimenu.
Iš liudininkų pareiškimų 

aiškėja, kad- teisiamasis su nu
kentėjusiu yra kaimynai, kad 
abu mėgsta išgerti “pilstuko”, 
kad Petras dažnai lanko Joną. 
Pikti liežuviai dar šneka, kad 
abu kaimynai suėję nuolat ra
gauja naminę.

Prieš 7 mėnesius, jie kaip 
įprasta, išgėrė gerokai svaigalų. 
Susėdę, alkūnėm atsirėmę į sta
lą, plaštakom mėgino kieno 
ranka stipresnė, kuris nulenks 
priešininko plaštaką. Varžybos 
vyko Jono namuose. Anksčiau 
visada laimėdavo Jonas.

Jis, kaip šeimininkas, “lai
mėjimo” proga statydavo dar 
butelį naminės, ir kaimynai kar
tais taip nusivaišindavo, kad 
Petras negalėdavo pareiti na
mo, kol jo pasigedus žmona at
ėjusi už parankės parsivesdavo. 
Šį kartą plaštaką nulenkė Pet-

keleriais metais jaunesnis už Jo
ną. Jo veido oda dėl išsiplėtusių 
odos kraujagyslių irgi rausvoka.

Po to nelemto šūvio kitiems 
kaimynams iškvietus greitąją 
pagalbą, ligonis buvo nugaben
tas į_rajono ligoninę. Sužeista 
kairė blauzda, sutrupinti blauz
dos kaulai, suplėšyti minkštieji 
audiniai, kraujagyslės. Iš jų bė
ga kraujas. Chirurgui nieko ne
lieka, tik amputuoti blauzdą.

Dabar Petras, jau pasvei
kęs, kaip nukentėjęs be kairės 
kojos su ramentais stovi prieš 
teisėją.

- Tai kas tą dieną įvyko? - 
klausia teisėja.

- Neprisimenu. Tą dieną 
mes su kaimynu turbūt buvom 
per daug apsisvaiginę.

- Kiek butelių išgėrėt?
- Kad nežinau. Neprisime

nu, - purto galvą Petras.
Liudininkai paaiškino, kad 

buvo ištuštinti du puslitriniai 
buteliai. Iš teisiamojo ir nuken
tėjusio paimti kraujo mėginiai 
rodė vidutinio girtumo laipsnį.

Paskutiniame žodyje kalti
namasis gailisi šio savo poelgio, 
nelaimės, nes neprisimena, kaip 
tai galėjo įvykti, nes visą laiką 
su nukentėjusiu jie buvo “geri 
kaimynai”.

Teismas nubaudė vieną 
“gerąjį kaimyną” kalėti, nors at
sižvelgė į lengvinančias aplin
kybes...

* * *
Argi taip galėtų padaryti 

geras kaimynas?
Juk išmintingas priežodis 

sako: geras kaimynas, daugiau 
negu giminė! Žinoma, jei jis 
blaivus!

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė j bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”:

$50 - Jonas ir Zita Didžbaliai, 
Stasys Paketuras ir Danutė Raš- 
čiuvienė, West Lome, Ont., Juozas, 
Aldona ir sūnus Antanas Petraus
kai, Ieva ir Antanas Pūkai; $40 - 
O.V.A. Skrebūnai, Sofija ir Juozas 
Sendžikai, St. Catharines, Ont.; $30 
- Bronė Stankaitienė, K. Z. Žeb
rauskai, Jonas, Teresė Povilauskai 
ir šeima, Hamilton, Ont., Grasilda 
ir Marijonas Valaičiai, Elena 
Bersėnienė su šeima; $25 - Petra ir 
Vladas Jankaičiai, Sofija Tu- 
mosienė, Antanas Kazanavičius, 
Elena ir Kazys Gudinskai, Hamil
ton, Ont., Bronė Galinienė, Vikto
ras ir Rita Navickai su šeima, Till- 
sonburg, Ont., S. A. Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont., Kristina ir Adomas 
Biretos, Zigmas ir Ona Girdauskai, 
Mykolas Regina, Vilnius, Lietuva; 
$20 - Antanas Garkūnas, Dundas, 
Ont., J. N. Simkai ir šeima, Ona 
Juodišienė, A. Kanapka, Wasaga 
Beach, Ont., Liuda ir Jurgis Stun- 
gevičiai. Hamilton, Ont., Irena 
Vibrienė, Ona ir Vincas Naruševi- 
čiai, West Lome, Ont., Elena ir 
Stasys Kuzmickai, Stasė Matulevi
čienė, K. J. Rugiai, Stasys ir Janina 
Poškai, Gražina Balčiūnienė, M. J. 
M. Rybiai, Hamilton, Ont., Stasys 
Matulionis, Brantford, Ont.. Petras 
Čiurlys, Albina Augaitienė ir šei
ma, Eliziejus Dubininkas ir duk
ros, Viktoras Skukauskas ir duktė 
Danutė, Janina Pacevičienė, Juo
zas, Zuzana ir Ramunė Stravinskai, 
Nelė ir Jonas Budriai, Šlenių šei
ma, Feliksas, Vida Mockai ir šei
ma, Birštonu šeima, Stayner, Ont., 
Elena ir Vytautas Bilevičiai, Hamil
ton, Ont., Z. P. Augaičiai, Petras, 
Teklė Kareckai ir sūnūs, Hamilton, 
Ont.; $15 - B. Gataveckienė ir sū
nūs su šeimomis; $10 - Aldona Za
rembaitė, Marija Pranaitienė, Ma
rija ir Lionginas Paškai, Burlington, 
Ont., Vanda ir Petras Šidlauskai, 
Hamilton, Ont., Marija Girčienė, 
Valė Kecorienė, Juzė Zulienė, Jur
gis ir Teresė Kiškūnai, Pranas Ži- 
būnas, Aleksas ir Levutė Andruliai.

Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas ("Craniosacral Therapy")

Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia piinai ar iš dalies.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street,. (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
*T g I ef on as

2373 Bloor Street West 763-5677

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A., P.Eng.

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu 
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį
27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) Z49-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

ras.

- Gal jam koks “kipšas” pa
dėjo? - samprotauja Jonas ir 
staiga susierzina, labai įsižei
džia, pradeda triukšmauti, sa
kyti, kad Petras susidėjo su 
“kipšu”, todėl ir laimi ir 1.1. Pet
ras klauso, bet nesupranta apie 
kokį “kipšą” Jonas kalba. Jis, ir
gi alkoholio įaudrintas, pradeda 
juoktis, tyčiotis iš Jono, rodyti 
jam špygas, liežuvį, visaip jį įžei
dinėti.

- Mat kaip Petro kūne įlin
dęs “kipšas” tyčiojasi, juokiasi iš 
manęs! Plauk, aš iš tavęs tą 
“kipšą” išvarysiu!

Taip galvodamas nugalėta
sis Jonas nutveria ant sienos 
kabantį medžioklinį šautuvą (jis 
mat medžiotojas) ir šauna į nu
einantį kaimyną.

Nukentėjęs Petras, taip pat 
kresnas, tik šviesiaplaukis, gal

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7
(Prieš Lietuvių Namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

tb SKAITYTOJAI PASISAKO
AČIŪ TAUTIEČIAMS

Tokių gausių Pirmosios lietu
viškos knygos ir jos autoriaus pa
gerbimo iškilmų, keliaudami po iš
eivijos kolonijas, dar nebuvome re
gėję. Labai džiaugiamės torontiečių 
nuoširdžiu dėmesiu mažvydianos 
parodai, šių dienų Tėvynės knygai. 
Dėkojame už palankumą ir kant
rybę klausant pranešėjų paskaitų. 
Nuostabūs buvo menininkai - jau
nieji giedoriai, choras, muzikantai. 
Gerai suprantame, kad viso to ne
būtų buvę be p. Danutės Garba- 
liauskienės ir jos vadovaujamo mi
nėjimo komiteto didelių pastangų. 
Iš širdies dėkojame Jums, mieli bi- 
čiulai, ir visiems, prisidėjusiems 
prie šios šventės surengimo bei 
Martyno Mažvydo pagerbimo.

Silvija Vėlavičienė, 
Domas Kaunas,

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų 
sukakties minėjimo paskaitininkai

MOKSLEIVIAI NET IŠ SIBIRO
Nuoširdžiai dėkoju Kanados 

lietuviams už nuolatinį rūpinimąsi 
mūsų mokykla. Jūsų parama mums 
buvo didelė paspirtis ruošiantis 
naujiems mokslo metams, apsirū
pinant reikmenimis, reikalingais 
mokinių buičiai.

Tremtinių vaikaičių mokykla 
“Lietuvių Namai” Vilniuje kasmet 
didėja. Šiuo metu mokykloje mo
kosi 210 mokinių. Daugiau kaip 50

mokinių atvyko iš tolimojo Sibiro, 
Jakutijos, Buriatuos, netgi nuo 
Mangolijos pasienio. Štai kur mūsų 
lietuvaičių dar esama... Jie nepra
randa vilties sugrįžti j senelių žemę, 
pamatyti naujai atgimstančią Lie
tuvą.

Mes nuoširdžiai dėkojame už 
siuntinius. Mūsų mokytojos atsiųs
tais drabužiais aprengė naujai atvy
kusius mokinius. Turime pasidėję 
sandėlyje aprangos visiems, kam tik 
reikia padėti.

Mokinių atvyko įvairiausių. 
Vaikai kaip ir viso pasaulio vaikai - 
su savo įpročiais, pomėgiais.

Džiaugiuosi, kad spalio 15 d. 
įvykusiame pedagogų tarybos posė
dyje nebuvo minorinių gaidų, kad 
visų pedagogų pagrindinis rūpestis 
- kaip galima greičiau išmokyti 
vaikus kalbėti lietuviškai, kad susė
dę prie Kūčių stalo galėtų įdėmiai 
išklausyti kunigų sveikinimus Kalė
dų proga, kad mokytojams dėstan
tiems Lietuvos istoriją, geografiją ir 
kitus dalykus, nereikėtų naudotis 
žodynais arba vertimais į svetimą

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūsiu draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

CMD Insurance Services Inc.

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDĄ L

Vilija Vaiiuškienė, 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti į 
mokinio namus.

Tel. 41« 531-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334 

DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA. - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas JaneirBioor),Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios
- Gruodžio 3, trečiadienį, gra

žiai praėjo parapijos tarybos susi
rinkimas. Susirinkimo metu buvo 
apsvarstyta eilė reikalų besiruošiant 
parapijos 70 m. sukakčiai ir krikš
čionybės 2000 m. sukakties minėji
mui. Atsistatydinus iš tarybos pir
mininko pareigų Juozui Karasiejui, 
naujuoju tarybos pirmininku išrink
tas Rimas Paulionis.

- Parapijos klebonijoje jau re
gistruojami vaikučiai Pirmajai Ko
munijai, kuri bus teikiama ateinantį 
pavasarį ne birželio 7 d., kaip buvo 
skelbta, bet gegužės 24 d.

- Gruodžio 14, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių jaunimo sekcija 
kviečia visus gimnazistus, studentus 
ir to amžiaus dirbantį jaunimą į pa
rapijos jaunimo susipažinimo po
pietę Anapilio vaikų darželio pa
talpose. Bus pokalbis apie meilės 
reikšmę.

- Adventinis susikaupimas bus 
gruodžio 20-21 d.d. Susikaupimą 
praves kun. K. Ambrasas, SJ, 
Montrealio Aušros Vartų parapijos 
klebonas. Susikaupimo tvarka: 
gruodžio 20, šeštadienį, 11 v.r. Mi
šios su pamokslu (Anapilio auto- 
busėlis tą dieną maldininkus paims 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties 10.30 v.r. ir parveš atgal po 
pamaldų); gruodžio 21, sekmadienį 
- pamokslai Mišių metu. Išpažinčių 
bus klausoma abidvi dienas prieš ir 
po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas 
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje bus gruodžio 21, sekmadienį, 2 
v.p.p. susikaupimą praves kun. K. 
Ambrasas, SJ. Kalėdų dieną Mišios 
Gerojo Ganytojo šventovėje bus 
įprasta sekmadienio tvarka - 2 
v.p.p.

- Vaikučių Kalėdų eglutė Ana
pilyje bus gruodžio 28, sekmadienį, 
tuoj po 9.30 v.r. Mišių. Registracija 
sekmadieniais po abiejų Mišių pa
rapijos salėje. Taipgi galima regist
ruotis pas Ireną Paznėkienę tel. 905 
276-0822. Registracijos mokestis 
vaikams iki 12 m. amžiaus - $10, o 
vyresniems ir suaugusiems - $3. 
Paskutinė registracijos diena - 
gruodžio 14.

- Naujų metų sutikimui Ana
pilyje bilietai jau platinami para
pijos salėje. Juos taipgi galima užsi
sakyti kitomis dienomis skambinant 
Reginai Celejewskai tel. 416 231- 
8832.

- Mišios gruodžio 14, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Domą Kau- 
naitę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p. p. už a.a. Igną Pakarną.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gruodžio 7, po

pietėje dalyvavo 157 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Birutė Am
brazevičienė iš Kauno, Neringa Si- 
monavičiūtė iš Radviliškio. Prane
šimus padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys P. Štur
mas.

- LN valdybos posėdis - gruo
džio 11, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN valdyba kviečia atsilan
kyti visus LN darbuotojus, bingo 
savanorius, moterų, vyrų būrelių 
narius, socialinės tarnybos narius, 
kultūrinės komisijos narius bei "At
žalyno” atstovus gruodžio 17, tre
čiadienį į kalėdinį pobūvį, kuris 
įvyks Gedimino menėje. Pradžia 6 v.v.

- Gruodžio 14, sekmadienį, 2 
v.p.p. LN seklyčioje šaukiamas Me- 
džiotojų-žūklautojų klubo “Tauras” 
susirinkimas. Bus svarstomi kelio. 
Hydro linijos ir ateinančio pobūvio 
reikalai.

- Naujųjų metų sutikimas - 
Vyt. Didžiojo menėje. Stalai nume
ruoti, rezervuojami iš anksto. Bilietai 
parduodami LN raštinėje, tel. 416 532- 
3311 arba sekmadienio popietėse.

- LN raštinė ir “Lokio” svetainė 
bus uždarytos 6 v.v. Kūčių dieną, gruo
džio 24, ir Naujų metų išvakarėse - 
gruodžio 31. LN raštinė nedirbs Kalė
dų dienomis - gruodžio 25 ir gruodžio 
26 bei Naujų metų dieną sausio 1. 
Svetainė “Lokys” bus uždaryta Kalėdų 
ir Naujų metų dienomis.

- LN Kalėdų pietūs bus sek
madienį, gruodžio 14 d.

- LN kultūros komisija įsigijo 
40 serijų aukštos kokybės filmą 
“Giminės” ir turi teisę šį serijinį fil
mą platinti Kanadoje. Filme tikro
viškai vaizduojamas nepriklauso
mybę atgavusios tautos gyvenimas. 
Tai puiki dovana šv. Kalėdų proga. 
Taipgi komisija turi daugiau kaip 
100 kitų įvairaus žanro filmų: vai
kams tinkamų dainelių ir žaidimų, 
teatro dramų, koncertų ir 1.1. Pla
tesnę informaciją teikia ir kasetes 
platina S. Pabricienė, tel. 416 762- 
5419 ir V. Kulnys, tel. 416 769- 
1266, faksas 416 769-4191. Inf.

- Kviečiame “Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute.

-Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, gruodžio 

7, per 10.15 v.r. Mišias giedojo jau
nimo choras, pritariant gitarom. 
Per angliškas 9.15 v.r. Mišias giedo
jimą praveda D. Viskontienė ir D. 
Radikienė.

- Parapijos prieškalėdinis susi
kaupimas, kurį praves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM, prasidės šį 
penktadienį, gruodžio 12, su Mišio- 
mis ir pamokslu 7 v.v., šeštadienį 10 
v.r. ir 4 v.p.p., o sekmadienį įprasta 
tvarka. Prieš kiekvienas Mišias bus 
klausoma išpažinčių.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
namos sekmadieniais zakristijoj, ki
tu laiku parapijos raštinėje.

- Dvi puikios kalėdinės dova
nos, kurios padės ir parapijos persi
kėlimo vajui, yra vaizdajuostė “Pri
sikėlimo parapija: vakar šiandien ir 
rytoj” ir virimo receptų knyga anglų 
kalba “Treasures of Lithuanian 
Cooking”. Vaizdajuostę galima įsi
gyti sekmadieniais parapijos salėje, 
o virimo knygą galima užsisakyti 
pas KLK moterų dr-jos parapijos 
skyriaus pirmininkę Ireną Vibrienę 
tel. 762-8414.

- Platinami bilietai į N. metų 
sutikimo pokylį sekmadieniais salė
je, o kitu laiku pas V. Tasecką 905 
824-4461 ir “Astra Travel” kelionių 
agentūroje 416 538-1748. Rengia 
parapijos k-tas kartu su naujais at
eiviais pagal Lietuvos tradicijas.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino mūsų parapijos grupės Mišios 
ir susirinkimas šį ketvirtadienį 10 v.r.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
14: 8.15 v.r. už a.a. Pijų Jurkšaitį; 
9.15 v.r. už Kalnin ir Dzenis šeimų 
mirusius; 10.15 v.r. už a.a . Juzę 
Rakauskienę, už Sukauskų ir So- 
daičių šeimų mirusius bei a.a. So
fiją ir Ant. Dziengo; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Šis šeštadienis, gruodžio 13, 

paskutinis prieš pradedant Kalėdų 
atostogas. Vaikai bus paleisti iš 
mokyklos normaliu laiku, t. y. 12 v. 
Tikimės sulaukti daug svečių mo
kyklos eglutėje, 10.30 v.r.

- Po atostogų mokykla vėl 
pradės naujus metus sausio 11 d., 
įprastu laiku.

- Praeitą šeštadienį, gruodžio 
6, dail. Snaigė Šileikienė lankėsi 
mokykloje ir padėjo visiems moki
niams sukurti piešinius marškinė
liams Maironio mokyklos 50 metų 
sukakčiai.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$25 - T. Renkauskienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Senkuvienė; 
$25 - T. Renkauskienė.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $50 - G. Sprainaitienė 
(a. a. Antano Sprainaičio atmi
nimui).

Anapilio parapijos sociali
nė sekcija dėkoja Anapilio mo
terų būreliui už $300 auką 
prieškalėdiniam senelių ir ligo
nių lankymui.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams aukojo: 
$100 - G. Sprainaitienė (a.a. 
Antano Sprainaičio atminimui).

Išeivijos klierikų studijoms 
Romoje aukojo: $100 - J. Staš
kevičius (a.a. Eugenijos Staške- 
vičienės atminimui).

Vaiko tėviškės namams au
kojo: $20 - A. A. Stunguriai (a. 
a. Julijonos Pečiulienės atmini
mui), K. Balyta (a.a. Julijonos 
Pečiulienės atminimui).

Iškili šventė. Gruodžio 7, sek
madienį, KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos sky
rius Mississaugoje surengė meti
nę šventę Marijos Nekalto Prasi
dėjimo dienos išvakarėse. Sky
riaus narės organizuotai su savo 
vėliava dalyvavo pamaldose už 
mirusias nares. Anapilio muzie
jaus parodų salėje susirinko ne 
tik narės, bet ir viešnios bei sve
čiai. Iškilmę pradėjo skyriaus 
pirmininkė A. Augaitienė, kvies
dama prel. J. Staškų invokacijai. 
Perskaičiusi centro valdybos pir
mininkės A. Sungailienės ir kitų 
sveikinimus, pakvietė J. Dzemio- 
nienę paskaityti religinės poezi
jos, sukurtos Įvairių autorių. Pa
skaitą skaitė sociologė Irena Luko
ševičienė apie moralines proble
mas Lietuvoje bei jų sprendimus, 
prie kurių ji pati prisidėjusi ilga
mete savo patirtimi Kanadoje. 
Gausios šios šventės dalyvės bei 
dalyviai vaišinosi p. Gurklienės 
paruoštais valgiais ir suneštiniais 
skanėstais. Šventės iškilmes su
rengė skyriaus valdyba: pirm. A. 
Augaitienė, vicepirm. T. Bražu- 
kienė, vicepirm. S. Bartuscvičie- 
nė, sekr. B. Matulaitienė, ižd. A. 
Pajaujienė; revizijos komisija: S. 
Andrulienė, N. Balčiūnienė.

ANAPILYJE su orkestru "Vakaras” iš Lietuvos 
gruodžio 31, trečiadienį, nuo 7 valandos vakaro 

Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai -|wj: 
Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro I
Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė 
Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.

Visus dalyvauti maloniai kviečia -
Anapilio parapijos tarybos 

administracinė sekcija

* 
*
*

$ 
j<

* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokiams gros geras orkestras * Veiks baras
* Stalai numeruoti * Vietos rezervuojamos iš anksto.
Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio
popietėse. ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1998-tuosius 
Naujuosius metus Lietuvių Namuose.

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

gruodžio 31, 
trečiadienį, 
7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje

Aušros Vartų parapijos biule
tenyje lapkričio 30 d. įdėtas šis pra
nešimas: “Jei kas norėtų skelbimų 
lentoje palikti skelbimą, jo tekstą 
pirmiausia turi perskaityti klebonas 
ir pasirašyti. Be jo parašo nė vieno 
teksto nepatartina viešai iškabinti. 
Visus pačių sukurtus, rengiamus 
spausdinti ir programose ar švento
vės salėje numatomus skelbti teks
tus taip pat iš anksto prašytume 
parodyti klebonui. Norėtume, kad 
visi skelbimai būtų gražūs, sklan
džia lietuvių kalba parašyti, tvar
kingai prisegti. Tegul skelbimų len
ta būna pavyzdinga”.

Veiklus visuomenininkas, mont- 
realietis Juozas Šiaučiulis 1996 
metais grįžo j Lietuvą ir apsigyveno 
Vilniuje. Kaip tikras anykštėnas pa
laiko artimus ryšius su Anykščiais. 
Š.m. spalio 15 d. Anykščių viešosios 
bibliotekos salėje atidaryta jo me
džio dirbinių paroda “Širdies ir 
rankų šiluma”, kuri tęsėsi iki gruo
džio 1 d. Ta proga vietos laikraštyje 
“Anykšta” įdėtas ilgokas pasikalbė

jimas su juo ir nuotrauka. Dabar 
rašąs knygos “Veidu į šiaurę” ant
rąją dalį, o apysakas, eilėraščius ir 
kūrinėlius tautosakiniais motyvais 
žadąs sudėti į knygą “Anykščių 
idilės”. Be to, galvojąs ir apie antrą 
poezijos knygą “Beržai mano bro
liai”. Bendradarbiaująs “Karde” ir 
“Karyje”. Pastebėjęs, kad per ma
žas skaičius lietuvių džiaugiasi 
laisve.

Danutes (Kozak) ir Romo Staš
kevičių antras sūnelis lapkričio 29 
d. Aušros Vartų šventovėje pa
krikštytas Tomo-Aleksandro var
dais. Krikšto tėvais buvo jo pusbro
liai Maika Drešerytė ir Danielius 
Staškevičius. Krikštijo kun. Juozas 
Aranauskas, SJ.

A.a. Juozas Paulauskas mirė 
lapkričio 22 d. Liko žmona, duktė, 
sūnus ir sesuo.

A.a. Ona Kleiza-Nadeau, 95 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 25 d. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero šventovėje 
gruodžio 1 d. palaidota Cote dės 
Neiges kapinėse. Liko duktė, sesuo 
ir kiti giminės. B.S.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quėbec) H4E 2A8

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame 
laikotarpyje bus atidaryta nuo 
lapkričio 16 d., sekmadieniais 
po 930 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p. Bus galima su
tvarkyti prenumeratas, sumo
kėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti “TŽ” kaip 
dovaną savo bičiuliams.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Naujųjų metų 
sutikimą trečiadienį, gruodžio 
31, 8 v.v. “Vilnius Manor” III 
aukšto menėje. Bus šilta vaka
rienė, vynas, šampanas, šalti už
kandžiai. Muzika - L. Turūtai- 
tės. Bilietai gaunami pas T. 
Kobelskienę, tel. 760-8003 arba 
A. Dobienę, tel. 769-7550.

Prezidentinių rinkimų va
jaus metu buvo renkami parašai 
už prof. Vytautą Landsbergį. 
Pasirašė 598 Kanados lietuviai. 
Landsbergio rėmėjų pavardės 
išsiųstos į Lietuvą ir teų bus pa
skelbtos spaudoje. Parašus rin
ko Tėvynės sąjungos Kanados 
skyrius. Inf.

Mažosios Lietuvos fondui au
kojo: $750 - V. Peteraitis enciklo
pedijai (iš viso $3250); $700 - dr. J. 
M. Uleckai - $500 enciklopedijai, 
$200 - Kar. kr. mokykloms (iš viso 
$2150); $500- Beatė Lymantaitė - 
A. Lymanto atsiminimams išleisti, 
E. Senkuvienė - enciklopedijai (iš 
viso $985); $305 - E. Žilius, enci
klopedijai (iš viso $792.38); $219.62 
- R. Voges-Žviliūtė - $73 - Kar. 
kr. mokykloms (iš viso $612.55); 
$100 - P. Sturm (iš viso $300), A. 
Gaurienė - mokykloms (iš viso 
$550); $70 - E. Petrus - $35 enci
klopedijai (iš viso $325). Nuoširdi 
padėka visiems aukotojams.

MLF valdyba
Išganytojo parapijos lietu

vių evangelikių liuteronių mo
terų draugija paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $50.

A. a. Jono Šulco atminimui 
pagerbti Tremtinių grįžimo fondui 
aukojo: $20 - K. Budrevičius, A. A. 
Vaičiūnai, L L. Baziliauskai; $10 - 
S. Pranckevičius; $5 - C. S. Kirši
nai. A. a. Stasio Kniukštos atmi
nimui pagerbti beglobių vaikų kai
mui “Vaiko tėviškės namai” auko
jo: $50 - A. Ledienė ir St. Danai- 
tienė; $20 - J. Pargauskas, F. Ma
čiulienė; $10 - G. K Balytai, O. S. 
Kiršinai, B. J. Lapinskai, B. Sapijo- 
nienė; $5 - J. O. Dirmantai. Aukas 
surinko M. Povilaitienė. Aukoto
jams, šeimoms ir rinkėjai nuošir
džiai dėkoja
KLK moterų dr-jos centro valdyba

Šv. Kalėdų proga nuolatiniai 
rėmėjai aukojo: Liudas Tamošaus
kas $70 beglobių vaikų kaimui 
“Vaiko tėviškės namai”; Jonas ir 
Stefa Sinkevičiai $100 beglobių vai
kų kaimui “Vaiko tėviškės namai” 
ir Tremtinių grįžimo fondui; Jonas 
Vaidotas $200 Tremtinių grįžimo ir 
Partizanų fondams. Nuoširdžiai dė
koja
KLK moterų dr-jos centro valdyba

BANGA RENOVATIONS, namų re- 
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į

muzikot ir
su muz. L. Turūtaite

1997 m. gruodžio 14, sekmadienį, 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje

Pro^amoįe dalgaus:
chorai "Daina" ir "Aras" 

akomp. Edita Morkūnienė 
Arūnas Gaulė

Valdas Ramanauskas
.... Mindaugas Gabrys n .. .
Įėjimas $10. Rengėjai

DĖMESIO!
Išnuomojamos lietuviškos vaizdajuostės (vcr)

“Giminės”
40 serijų, pagamintos pagal paskutinę techniką. 

Skambinti Teresei 905 890-1776, Mississauga, ON 
Kas nori pirkti - kaina pagal susitarimą

“Volungės” tradicinis kalė
dinis susikaupimas “Prašvito 
mums linksma diena” Prisikėli
mo parapijos šventiškai išpuoš- 
ton salėn gruodžio 7 d. sutraukė 
labai daug dalyvių, kurie bend
ru lietuviškų giesmių giedojimu, 
buvo įjungti į plačią ir įdomią 
programą, papildytą dar solis
tais (Anita Puodžiūnienė ir 
Arūnas Radtke) bei smuiko 
duetais (Rūta Melkienė ir Aud
ronė Šarpytė), akompanuojant 
muz. Jonui Govėdui. Vadovės, 
dirigentės muz. Dalios Viskon- 
tienės gerai paruoštas “Volun
gės” choras šį kartą lotynišku 
giedojimu atliko sudėtingesnių 
kūrinių, kurie buvo perpinti ati
tinkamų minčių bei poezijos 
skaitymais. Užsklandai klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
dėkodamas už šį renginį, paci
tavo Šv. Pranciškaus maldą, at
spindinčią kalėdinę artimo mei
lės dvasią. Po pusantros valan
dos trukusio susikaupimo visi 
dalyviai buvo pakviesti pasivai
šinti, pasidalinti įspūdžiais bei 
pabendrauti. S.

Jonas ir dr. Ona Gustai- 
niai, šakotos visuomeninės 
veiklos ilgamečiai dalyviai ir va
dovai, draugų bei artimųjų ra
telyje padėkos Mišomis Prisi
kėlimo šventovėje ir iškilminga 
vakariene prasmingai išpuoštoje 
parapijos parodų salėje gruo
džio 6 d. paminėjo savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Šventę surengė ju dukterys Ri
ma Gustainytė ir Laima Un- 
derienė. Sukaktuvininkus svei
kino iš Edmontono atvykę seni 
jų draugai dr. V. Kadzis su po
nia ir K. Žolpis; raštu sveikino 
vysk. P. Baltakis, OFM, ir kiti. 
Visus prajuokino tarmiška kal
ba sveikinusi ir dovanėles dali
nusi “Agnieška” (Irena Kairie
nė). Po J. Gustainio padėkos 
žodelio ir svečių sugiedoto “Il
giausių metų” svečiai toliau 
laisvai bendravo prie kavos ir 
pyragų. S.

Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūrio “Rudens šo
kiai”, įvykę lapkričio 22 d., sėk
mingai praėjo. Nepaisant blogo 
oro, Lietuvių Namų Mindaugo 
menėje susirinko nemažas bū
rys mėgstančių smagiai praleisti 
laiką, pašokti, padainuoti.

Visus susirinkusius pra
linksmino Hamiltono “Auku
ras”, vad. E. Kudabienės, atlik
damas puikią humoristinę pro
gramą. Išalkusieji pasisotino G. 
Kobelskienės skaniai pagaminta 
vakariene, o smaguriai mėgavo
si pyragais ir kavute. Visą va
karą susirinkusiems grojo ir dai
navo V. Povilonis. Vakarą pra
turtino Vytauto Pečiulio įdo
miai pravesta loterija, kurios 
laimikiai nudžiugino ne vieną 
“Rudens šokių” dalyvį. O lai
mėjimų tikrai buvo daug ir labai 
gerų.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems “Aukuro” aktoriams už 
puikią programą, o taip pat vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
vakaro rengimo.

“Rudens šokių” rengėjai

Sudbury, Ontario
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sudbury apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje gruo
džio 13, sekmadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 6 v.v., o Mišios bus T v.v. 
Susikaupimą praves prel. Jonas 
Staškus.

Saulte Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gruodžio 14, sekmadienį. Išpažin
čių bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios 
bus 3 v.p.p. Susikaupimą praves 
prel. Jonas Staškus.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu sto
gus. Skambinti Algiui te). 905 272- 
8323. Pager 416 715-4783.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100 - Pasaulio lietuvių bendruo
menė; $55 - I. P. Lukoševičiai; $50 
- J. Astrauskas, A. J. Damušis, M. 
Jonušaitis; $43 - Č. V. Obcarskas; 
$30 - V. S. Balsevičius; $25 - J. Ro- 
vas; $20 - G. Drešeris, A. Deksnys; 
$13 - J. Bukšaitis; $10 - A. Mažei
ka, S. Pusvaškis, V. Rupkalvienė; 
$5 - V. Balsys, J. Bataitis, A. Unde- 
rys, P. Zubas; $4 - B. Kazlauskas; 
$3 - K Butkus, J. Stankus, V. Svilas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
J. Žakevičius, J. Z. Didžbaliai, A. 
Bertulis. G. Drešeris, V. Grigelytė,
A. Juškys, R. Mureika, M. Macevi- 
čienė, J. Bukšaitis, A Gaputis, K. 
Butkus, I. Raškevičius, V. Šakas, A. 
Šetikas, J. Baliukas, A. Žemaitaitis, 
V. Ivanauskas, D. Keršienė, R. Ru
daitis, L. Rudaitis, P. Gabrėnas, K. 
Ivanauskas, M. Empakeris, D. Bag
donas, L. Vyšniauskas, L. Morkū
nas, P. Jonikas, M. Elijošius, A. 
Petraitis, J. Ažubalis, D. Radzevi
čius, V. Vaidotas, V. Simanavičius, 
J. Aleknevičius, V. Sendžikas, P. 
Šiūlys, M. Petronis, J. Sinkevičius, 
E. Žulys, N. Nielsen, Z. Vaičeliū- 
nas, E. Činčikas, J. Statkevičius, dr. 
E. Zubrys, A. Lukošiūnienė, Z. 
Žebrauskas, P. Krilavičius, L. Rut
kauskas, J. Zubrickas, J. Valiukas,
B. Kišonas, O. Juodviršis, A. Bent- 
norius, M. S. Barčaičiai, S. Kuzmic
kas, J. Rugys, A. Kazanavičius, K. 
Gudinskas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - D. Zulonienė; $70 - A. Jagė- 
lienė; $60 - J. Astrauskas, L. Ragas, 
V. Ramanauskas, A. Bumbulis, R. 
Domfeld, V. Marcinkevičius, V. Ig- 
naitis, V. Montvilas, V. Kėžinaitis,

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris, kuri gyventų mūsų na
muose ir atliktų namų ruošos 
darbus. Tel. 416 420-8578.

CANDLELIGHT CATERING 
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinate 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubuiienei.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVE 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir L L Garantuoja
me gerų darbo kokybe. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

J. Stankus, A. Bungardienė, J. Plei- 
nys, J. Pargauskas, E. Žebrauskas, 
O. Juodišius, S. J. Sendžikai, A. 
Prialgauskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Įvairios žinios
JAV lietuvių bendruomenės 

krašto valdyba (1997-2000):
Pirmininkė Regina Narušie- 

nė, 213 W. Lake Shore Drive, 
Cary, Illinois 60013, tel. 847-639- 
3630, faksas 847-639-5649, E- 
Mail: rbnarusis@aol.com. Vyk
domasis vicepirmininkas ir vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininkas dr. Vytautas Bieliaus
kas, 2968 Compton Road, Cin
cinnati, Ohio 45251-2966, namų 
tel. 513-522-3795; faksas 513- 
522-3796; E-Mail: SMPT%- 
“Bieliaus@xavier,xu.edu”, Švei
carijoje 011-41-81-34-2794. Kul
tūros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė, 2841 Denton Court, 
Westchester, Illinois 60154, na
mų tel. 708-562-1448, faksas 
708-562-8948. Švietimo tary
bos pirmininkė Regina Kučienė, 
13648 Kickapoo Trail, Lockport, 
Illinois 60441, namų tel. ir fak
sas 708-301-6410. Vicepirminin
kas mokslo reikalams dr. Vitolis 
Vengris, 3701 Morrison Street 
NW, Washington, D.C. 20015, 
namų tel. ir faksas, 202-363- 
6278, darbo 301-594-1759 (Voice 
Mail), faksas darbe 301-594- 
1812. Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, 
7220 S. Troy, Chicago, Illinois 
60629, “Human Services” tel. 
733-476-2655 ar 8210/0664, na
mų 773-434-2165, faksas 733- 
436-6909. Ekonominių reikalų 
tarybos pirmininkas Vytenis 
Rasutis, 8211 W. 90th Street, 
Hickory Hills, IL 60457, namų 
tel. 708-598-0890. Vicepirmi
ninkas organizaciniams reika
lams Vytas Maciūnas, 405 Holly 
Glen Drive, Cherry Hill, NJ 
08034, namų tel. 609-428-8737. 
faksas 609-428-6014, darbo tel. 
609-424-0999, Ext. 613.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

mailto:rbnarusis@aol.com

